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 2017بارے میں رپورٹ بھارت : انسانی حقوق کے 

 خالصہ

 

بھارت پارلیمان کے دو ایوانوں پر مشتمل ایک کثیر جماعتی، وفاقی پارلیمانی جمہوریت ہے۔ ملک کے 

صدر  ۔تخاب ریاستی اسمبلیوں اور پارلیمان پر مشتمل ایک انتخابی نظام کے ذریعے ہوتا ہےنصدر کا ا

ریاستوں اور سات  29سربراہ مملکت اور  وزیر اعظم سربراہ حکومت  ہیں۔ آئین کی رو سے ملک کی 

وفاقی عالقوں کو بڑی حد تک خود مختاری حاصل  ہے اور قانون اور اُس کی عملداری اُن کی بنیادی 

ی مدت کیلئے ملک ذمہ داری ہے۔  رائے دہندگان نے گزشتہ جوالئی میں  رام ناتھ کووند کو پانچ سال ک

میں ہونے والے عام انتخابات میں  بھارتیہ جنتا پارٹی کی سربراہی  2014کا صدر  منتخب کیا ہے  اور 

میں قائم قومی جمہوری اتحاد کی فتح کے بعد نرندر مودی وزیر اعظم کے منصب  پر فائز ہو گئے۔ 

 55ہ اور منصفانہ قرار دیا جن میں تشدد کے چند واقعات کے باوجود مبصرین نے ان انتخابات کو آزادان

 کروڑ دس الکھ افرادنے حصہ لیا۔

 

 کنٹرول برقرار رہا۔ موثرسول حکام کا سیکورٹی فورسز پر 

 

بھارت میں انسانی حقوق کی بڑی خالف ورزیوں میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے کی 

ارسانی،   صوابدیدی ذقتل، گمشدگیاں، ایجانے والی زیادتیاں شامل ہیں مثالً      ماورائے عدالت 

گرفتاریاں  اور حراست کے واقعات ، عصمت دری، جیلوں میں  سخت اور خطرناک حاالت اور مقدمات 

سے قبل جاری رہنے والی حراستیں ۔ملک میں  وسیع پیمانے پر کرپشن،  بعض ریاستوں میں سیاسی 

غ کے اداروں پر سینسر کی پابندیاں  اور اُنہیں بنیادوں پر لوگوں کو قید میں رکھنے اور ذرائع ابال

ان میں وہ ذرائع ابالغ بھی شامل ہیں جو حکومت پر تنقید  ے واقعات جاری رہے،راساں  کرنے کہ

کرتے ہیں۔ بیرونی ممالک سے فنڈنگ وصول کرنے والی کچھ غیر سرکاری تنظیموں کو حکومت کی 

ے نظریے کے حکومت کوتنطیمیں بھی شامل ہیں ج طرف سے  پابندیوں کا سامنا ہے۔ ان میں وہ غیر

کے مطابق نہیں ہیں اور یوں ان تنظیموں کا کام محدود کر دیا جاتا ہے۔ آٹھ ‘‘قومی مفاد  ’’ مطابق وہ 

ریاستوں میں مذہب کی تبدیلی پر پابندیاں؛ عصمت دری ، گھریلو تشدد، جہیز سے متعلقہ ہالکتوں ، 

ت؛ اور عورتوں اور بچیوں کے خالف امتیازی سلوک کے واقعات غیرت کے نام پر قتل، جنسی حراسی

۔ جن کے بارے فوجداری تحقیقات اور جواہدی کا فقدان ہے بدستور سنگین نوعیت کے مسائل ہیں

جوابدہی نہ ہونے کی وجہ سے  مذہبی وابستگی، جنسی رجحان اور مقامی باشندوں سمیت ذات اور 

 ۔رہابدستور جاری قبیلے کی بنیاد پر تشدد اور امتیاز 

 

  سے بڑے پیمانے پر جس  غلط کاموں کی جوابدی کا فقدان  موجود رہا، ہر سطح پر حکومت  میں

۔ چند انفرادی واقعات کی تحقیقات اور عدالتی چاہ جوئی کی گئی۔ تاہم سزاؤں سے بچتے رہےقصور وار 

ادہ کام کے دباؤ  اور وسائل کی قانون کے نفاذ میں نرمی، تربیت یافتہ پولیس افسران کی کمی  اور زی

 کمی کے شکار عدالتی نظام  کے باعث بہت کم سزائیں دی گئیں۔

 

ریاست جموں و کشمیر ، شمال مشرقی حصوں  اور ماؤ نواز عالقوں میں علیحدگی پسند اور دہشت گرد  

ے مرتکب فوجی اہلکاروں، پولیس، سرکاری اہلکاروں اور عام شہریوں  کے قتل اور  ایذا  رسانی  ک

 کو بھرتی کیا اور اُنہیں استعمال کیا۔ بچوںہوئے اور اُنہوں نے 
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 : ایک فرد کی دیانتداری جس میں مندرجہ ذیل سے ٓازادی شامل ہو:۱سیکشن ۔ 

 

 الف: زندگی سے بے رحمانہ  محرومی  اور دیگر غیر قانونی یا سیاسی بنیادوں پر ہونے والے قتل 

 

اور اس کے ایجنٹوں نے بے رحمانہ یا غیر قانونی طور پر لوگوں کو ایسی اطالعات تھیں کہ حکومت 

 کے  ماورائے عدالت قتل کے  واقعات شامل ہیں۔  شورش پسندوں قتل کیا جس میں مشتبہ مجرموں اور

 

جنوبی ایشیا میں دہشت  سے اس سال کے دوران غیر سرکاری ادارہ برائے کانفلکٹ منیجمنٹ کی طرف 

ہل ا 15شہری، سیکورٹی فورسز کے  111جون تک  2میں بتایا گیا ہے کہ   رپورٹگردی سے متعلق 

کہ اس سال سے یہ بھی  ظاہر ہوا ہالک ہوئے۔ اس ادارے کے اعداد و شمار شورش پسند 210اور   کار

اموات  317نے تک ریاست جموں و کشمیر میں دہشت گردوں کے تشدد کے نتیجے میں یاگست کے مہ

 تھی۔ 329موات کی تعداد ایسی  میں  2016ل ہوئیں جبکہ ایک سال قب

 

اموات رپورٹ ہوئیں۔ اینکاؤنٹر کی اصطالح پولیس یا سیکورٹی فورسز  108اینکاؤنٹر کے ذریعے بھی 

کیلئے استعمال ہوتی ہے جس میں  مبینہ  مقابلوںاور مبینہ مجرموں یا تخریب کاروں کے درمیان ایسے 

ہیں۔ ایسے اینکاؤنٹرز میں ہالک کئے جانے والوں کی یہ تعداد مجرم یا تخریب کار ہالک کر دئے جاتے 

کے تحقیقاتی  NHRCکے ڈیٹا کے مطابق انسانی حقوق کے قومی کمشن  17-2016وزارت داخلہ کے

 شعبے کی ملک بھر میں تحقیقات کے نتیجے میں سامنے ٓائی ہے۔

 

دھیہ پردیش مد کو ہالک کر دیا۔ جون کو مدھیہ پردیش میں ایک احتجاج کے دوران پولیس نے چھ افرا 6

کی حکومت نے پولیس کی کارروائی کی تحقیقات کیلئے ایک رکنی کمشن قائم کیا اور پھر ہالک ہونے 

ہزار ڈالر ادا کئے۔ سال کے اختتام  60والے ہر شخص کے خاندان کو ایک کروڑ روپے یعنی ایک الکھ 

 ۔ںتک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تھی

 

یں پولیس کی جن م دوران ہونے والی اموات کے بارے میں اطالعات موصول ہوتی رہیںحراست کے 

۔ مرکزی اور ریاستی حکام کی طرف سے پولیس یا سیکورٹی ہوئیںحراست کے دوران قتل یا اموات 

 اہلکاروں پر  بعض حالتوں میں ثبوت موجود ہونے کے باوجود مقدمہ نہ چالنے کے فیصلے بدستور

کے دوران قومی سطح پر  2016نے  NCRBے۔ جرائم کے ریکارڈز کے قومی بیورو مسئلہ رہ ایک 

واقعات رپورٹ کئے جن میں مہاراشٹر میں سب سے  92حراست کے دوران ہونے والی اموات کے 

واقعات رپورٹ ہوئے۔مدھیہ پردیش اور گجرات میں گیارہ گیارہ اور اتر پردیش میں نو  16زیادہ یعنی 

کی درخواست ‘‘ معلومات تک رسائی کے حق’’۔  ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق واقعات سامنے ٓائے

اگست کے  2نے بتایا کہ یکم جنوری سے  NHRCکے جواب میں انسانی حقوق کے قومی کمشن 

 افراد کی موت واقع ہوئی۔ 74دوران پولیس کی حراست میں 

 

طلبا کی ایک غیر قانونی تحریک میں بھارت میں اسالمی  2016جوالئی کو اکتوبر  24سپریم کورٹ نے 

حکومت کے مرکزی تحقیقاتی  کی تفتیش  کی پیش رفت کے بارے  میں  کے ٓاٹھ مشتبہ ارکان کے قتل 

معلومات طلب کیں۔ یہ  مشتبہ ارکان  تازہاور مدھیہ پردیش کی ریاستی حکومت سے CBIبیورو یعنی 

فظ کو ہالک کر کے فرار ہو گئے تھے۔   ہائی سیکورٹی کے ایک قید خانے سے  مبینہ طور پر ایک محا

نے ریاستی حکومت، پولیس اور قید خانے  NHRCمیں انسانی حقوق کے قومی کمشن  2016نومبر 
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اہر کیا گیا تھا کہ یہ افراد ظ شبہ یہکے حکام کے خالف  باضابطہ طور پر شکایت کی تھی جس میں 

حراست کے دوران قتل کیا گیا تھا۔   ہالک  فرار ہونے کی کوشش میں ہالک نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں

ہونے والوں میں سے ایک  کی رشتہ دار نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی تھی  جس میں 

 محض ایک رکن پر مشتمل تحقیقاتی کمشن بنانے پر مدھیہ پردیش کی حکومت پر تنقید کی گئی تھی۔

 

لدین شیخ اور تُلسی رام پراجاپتی کو  کی ایک خصوصی عدالت نے سہراب ا CBIاکتوبر کو  25

اینکاؤنٹر  میں ہالک کرنے کے سلسلے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کےحوالے سے قانون کا نفاذ 

ہراب الدین شیخ کو دہشت گردی کی روک سافسروں کے خالف فرد جرم عائد کی تھی۔ 16کرنے والے 

میں مبینہ طور پر احمدٓاباد  2005نےنومبر  راجستھان اور گجرات کے مشترکہ سکواڈ  سے متعلقتھا م 

کے قریب ایک ہائی وے پر قتل کیا تھا ۔ بعد میں پولیس نے مبینہ طور پر اُس کی بیوی کوثر بی اور اس 

کا کہنا ہے کہ اُن ملزمان کے   CBIکیس کے ایک کلیدی گواہ تُلسی رام پراجاپتی  کو بھی قتل کر دیا تھا۔ 

تھے جن کی درخواست ممبئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ  گئے ئد نہیں کئےخالف باقاعدہ الزامات عا

 تھی۔زیر التوامیں 

 

کی عرفیت سے ‘‘ نمبو’’مارچ کو تامل ناڈو حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ   25مدراس ہائی کورٹ نے 

چوری کے شبہے  وج  کرے ہزار ڈالر( ادا  16موسوم شخص رمیش کے خاندان کو دس الکھ روپے )

تھا۔ عدالت نے ہالک  امیں ہالک ہو گی 2010ں پولیس کی حراست کے دوران تشدد کے نتیجے میں می

ہونے والے شخص کے خاندان کو معاوضہ ادا نہ کرنے پر تامل ناڈو حکومت کے میونسپل ایڈمنسٹریشن 

ڈالر( جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ پولیس کے  ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل   800روپے ) 50,000سیکٹری پر 

جوالئی میں  اس بات کی تصدیق ہوئی کہ نمبو کو  کی طرف سے اس کیس کی تحقیقات کے نتیجے میں

 اُس کی غیر قانونی حراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اس کے نتیجے میں ہالک ہو گیا۔

 

ست کے دوران الگ الگ واقعات میں مبینہ طور پر تین افراد تشدد کے اپولیس کی حر ت یاستلنگانا ر

 7 باعث ہالک ہوئے۔ موہن کرشنا  ایک چھوٹے بچے سے مبینہ طور پر  جنسی بدسلوکی  کے کیس میں

ہسپتال  سے واپسی کے بعد  بیگم پیت پولیس سٹیشن میں  حراست اور تفتیش  اپریل کوحیدرٓاباد کے

نامی شخص حیدر ٓاباد کے نزدیک  حیات ‘‘ گنیش’’اپریل کو  21۔  راستےمیں دم توڑ گیا  ہوئےجاتے 

مشتبہ ’’نگر پولیس سٹیشن  میں تفتیش کے بعد ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں مر گیا۔ اُس پر سڑک پر 

جھگڑے کے مارچ کو بھیم سنگھ حیدر ٓاباد پولیس سٹیشن میں معمولی  18کا الزام تھا۔ پھر ‘‘ حرکات

الزام میں تفتیش  کیلئے حراست کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ان تمام واقعات میں پولیس نے اس 

موت واقع ہوئی۔ پولیس کا مؤقف تھا کہ  وہ  دبات سے انکار کیا کہ ان افراد کی زیر حراست تشدد کے بع

 ہوئی۔ ہالکتپہلے سے بیمار تھے اور بیماری کے باعث اُن کی 

 

کے کچھ  ناگا لینڈ، منی پور، ٓاسام اور میزورام  AFSPAافواج کے خصوصی اختیارات کا ایکٹ مسلح 

میں نافذ رہا۔ اسی قانون کی ایک شکل ریاست جموں و کشمیر میں بھی نافذ رہی۔حکومت نے حصوں 

ہ تھ سرحدی عالقے اور اروناچل پردیش  کے تین ضلعوں کو بھی مزید دوماامیگھاالیا کے ٓاسام کے س

قرار دیا۔ اگرچہ ناگالینڈ حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ ‘‘ حساس’’یعنی اگست سے اکتوبر تک کیلئے 

AFSPA  ،مرکزی حکومت نے اس میں دسمبر تک کیلئے توسیع کر تاہم  کو ریاست سے ہٹا دیا جائے

 دی۔
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AFSPA  عالقہپریشانی واال ’’کے تحت اگر مرکزی حکومت کسی ریاست یا یونین کے عالقے کو ‘‘

طاقت کے بے تحاشہ  کیلئے‘‘ امن و امان برقرار رکھنے’’ کو قرار دیتی ہے تو سیکورٹی فورسز

کسی بھی ایسے شخص کو وجہ بتائے بغیر گرفتار کر سکتی ہیں  جس کے استعمال  کر سکتی ہے اور 

ی بھی کے تحت اپنے کس AFSPAسیکورٹی فورسز کو   قانون  یہخالف اُنہیں مناسب حد تک شبہ ہو۔

میں  2016حاالنکہ سپریم کورٹ نے  فراہم کرتا ہے عمل کیلئے سول عدالتی چاہ جوئی سے استثناء 

سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہونے والی ہر موت کسی بھی پریشانی والے عالقے میں  فیصلہ دیا تھا کہ

سی دہشت گرد کی۔ کسی عام شہری  کی ہو یا ک یہ ہالکتکی باقاعدہ اور جامع تحقیقات کی جائے چاہے 

 کہ قانون کو برابری کی سطح پر الگو کرنا چاہئیے۔ نے یہ بھی کہا  تھا سپریم کورٹ 

 

AHSPA خاص طور پر ایسے  موجود تھی وسیع پیمانے پر عوامی تائید  خی  کےلیےمنسوی قانون ک

عالقوں میں جہاں تخریب کاری کے حملے کم ہو گئے ہوں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے  بھی کئی 

برس سے جاری التعداد انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کی مثالیں دیتے ہوئے   مسلسل اس قانون کی 

کے دوران  2012ے س 1979 جوالئی  منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے   منی پور میں

ہالکتوں میں سے کم  1,528پولیس، فوج اور میرا ملٹری افواج کی طرف سے مبینہ طور پر کی گئی 

 کو پانچ رکنی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔   CBIہالکتوں کی تحقیقات کیلئے  87سے کم 

 

 ایک ئر کی گئییہ حکم ہدف بننے والوں کے اہل خانہ اور غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے دا

درخواست کے جواب میں دیا گیا۔  انسانی حقوق کے فعال کارکنوں کے مطابق سی بی ٓائی نے دسمبر 

بننے والے کسی شخص  یا گواہوں کو طلب نہیں کیا تھا اور وہ اب تک قتل کے  فکے وسط تک ہد

ہے۔ سپریم واقعات سے متعلق دستاویزات عدالت سے اور منی پور کی حکومت سے اکٹھی کر رہی 

 دسمبر تک فرد جرم عائد کرے۔ 31کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ سی بی ٓائی ہر صورت 

 

کی رپورٹ میں بتایا  کہ  2016غیر سرکاری تنظیم کامن ویلتھ ہیومن رائٹس انی شیٹو نے اپنی 

AFSPA کے درمیان  رپورٹ  2016اور   2012سلح افواج کی طرف سے ریاستوں میں م کے تحت

فیصد جموں و کشمیر میں تھیں۔  تاہم  49.5خالف ورزیوں میں سے  186ہونے والی انسانی حقوق کی 

وزارت داخلہ کی طرف سے ٓار ٹی ٓائی ایکٹ کے تحت  فراہم کئے گئے اعداد و شمار  میں یہ نہیں بتایا 

 گیا کہ ٓایا یہ شکایات حقیقت پر مبنی تھیں یا نہیں۔

 

گلبرگ سوسائٹی  میں 2002 جو اٹل ویدیا کو ضمانت پر رہا کر دیا نے  جون کو گجرات ہائی کورٹ 27

یہ ہالکتیں اس وقت ہوئی تھیں  ۔  تھا افراد میں سے ایک 24 میں ہونے والی ہالکتوں میں سزا پانے والے

تھا۔گجرات حکومت  ہالک کر دیا افراد کو  69شدد ہجوم نے پرتایک    جب نسلی فسادات کے دوران 

افراد کی سزائیں  24ورٹ کی طرف سے مقرر کردہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم کو سزا یافتہ نے سپریم ک

دیگر ملزمان کی بریت کو چیلنج کرنے کی  14بڑھانے کیلئے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کرنے  یا 

اکتوبر کو گجرات ہائی کورٹ نے گجرات کے اعلٰی سرکاری اہلکاروں کو بری  5اجازت نہیں دی۔  

تعلق ایک نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ذکیہ جعفری کی درخواست کرنے سے م

خارج کر دی۔ گجرات ہائی کورٹ نے ذکیہ جعفری کے ان الزامات کیلئے تحقیقات کے قابل ثبوت 

کے فسادات کے پیچھے  ایک بڑی  2002موجود نہ ہونے کا حوالہ دیا جن میں ذکیہ نے کہا تھا کہ 

 ی۔ عدالت نے ذکیہ کو اعلٰی عدالت میں اپیل کرنے کی اجازت دے دی۔سازش کارفرما تھ
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منظم تخریب کاروں  اور دہشت گردوں  سمیت غیر سرکاری قوتوں نے جموں و کشمیر، شمال مشرقی 

زیر اثر عالقوں میں بے شمار افراد کو قتل کیا اور بم کے حملے کئے۔ وں کےریاستوں اور ماؤ نواز

ہار میں  سیکورٹی فورسز اور ب  کھنڈ اورڑ( دیکھئیے۔ ماؤ نواز لوگوں نے جھا .g.1)اس کیلئے سیکشن 

پر  حملے جاری رکھے۔ ماؤ  کی تنصیبات  نفراسٹرکچر ے اورز جیسٹا سڑکوں، ریلوے اور مواصالتی 

اپریل کو چھتیس گڑھ میں ایک قافلے پر حملہ کر کے سینٹرل ریزرو پولیس  24تخریب کاروں نے 

 لکاروں کو ہالک اور چھ کو زخمی کر دیا۔اہ 25فورس کے 

 

 ب۔ گمشدگیاں

 

پولیس پر ایسے الزامات موجود تھے کہ وہ زیر حراست افراد کیلئے حراستی وارنٹ پیش کرنے میں 

ناکام رہی جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ال پتا ہو گئے اور اُن کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔پولیس 

حکام نے ان دعووں کو مسترد کر دیا۔مرکزی حکومت کا کہنا تھا کہ ریاستی حکومت کی  سرکاری اور

بارے میں ٓاگاہ کر دیا  ی صورتحال کےسکریننگ کمیٹیوں نے زیر حراست افراد کے اہل خانہ کو  اُن ک

ر حراست افراد کی تصدیق ز، زیقیدخانوں کے گارڈ  کہ  بھی موصول ہوئیں ںتھا۔ تاہم ایسی رپورٹی

اُن کے افراد خانہ سے رشوت طلب کرتے تھے۔ سرکاری فورسز، پیرا ملٹری  کبھی کبھی  کیلئے

فورسز اور تحریب کاروں سے منسوب گمشدگیاں اس سال کے دوران تنازعات والے عالقوں میں ہوئیں۔ 

 دیکھئیے(۔ .g.1)اس کیلئے سیکشن 

 

 ٓامیز سلوک  یا سزائیں اہانت غیر انسانی یادوسرے  ظالمانہ ، ۔ تشدد اور ج

 

قانون تشدد کی اجازت نہیں دیتا مگر غیر سرکاری تنظیموں نے بتایا ہے کہ اس سال کے دوران تشدد 

 روا رکھا گیا۔

 

 دیکھئیے(۔ .a.1پولیس کی مار پیٹ  کے نتیجے میں دوران حراست قتل کے واقعات ہوئے۔ )سیکشن  

 

نے کے بیانات کو ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں اقانون حکام کی طرف سے زبردستی جرم قبول کر

کرتا۔تاہم غیر سرکاری تنظیموں اور شہریوں کا دعوٰی ہے کہ حکام نے زبردستی  جرم قبول کرانے 

نے کے بیانات کو اجرم قبول کر کیلئے تشدد کو استعمال کیا۔  کچھ واقعات میں حکام نے زبردستی 

حکام نے مبینہ طور پر  زبردستی بھتہ وصول کرنے یا  سزائے موت کیلئے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔

تشدد کو استعمال کیا۔  انسانی حقوق کے ماہرین کے  بھی کسی عدالتی حکم کے بغیر سزائیں دینے کیلئے

مطابق  حکومت نے افراد کو  دہشت گردی کی روک تھام کے منسوخ شدہ ایکٹ اور  دہشت گردی اور 

 ے تحت  حراست میں رکھا اور اور اُن پر فرد جرم عائد کی۔تخریب کاری سرگرمیوں کے ایکٹ  ک

 ایک ئے گئے اعتراف جرم کےیپولیس افسر کے سامنے د ایک  کے تحت وانین  منسوخ شدہ ق حکام نے

 ۔کیاثبوت کے طور پر پیش  ایک قابل قبول بیان کو عدالت میں

 

میں مبینہ طور پر سات دن تک تشدد  جون کو  اُڑیسہ 19 ڈیلر ابھے سنگھپرانی اور نادر اشیا کے ایک 

گیا۔  پولیس نے ابھے سنگھ کو موبائل فون کی چوری کی  ہالک ہو کئے جانے کے بعدزیر حراست  

کے  بعد میں پولیس نے اُس پر منشیات  ۔ تھا مئی کو حراست میں لیا 30تحقیقات کے سلسلے میں 

جون کو ہسپتال الیا گیا جہاں اُس کی صحت مبینہ طور پر بگڑتی گئی۔  10کا الزام لگا دیا۔ اسے   دھندے

اور اُڑیسہ ریاست کے صوبائی کمشن برائے انسانی حقوق  NHRCانسانی حقوق کے قومی کمشن 
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SHRC  نے ریاستی  پولیس کے ہیومن رائٹس پروٹیکشن سیل کو اس واقعے کی تحقیقات کر کے

 اختتام تک اس کیس پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں ٓائی۔ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ سال کے

 

سالہ شخص کو کیراال کے تھریسور ضلع کے مقام اینگاڈیور میں   19جوالئی کو نچلی ذات کے ایک  18

گاڑی کی رجسٹریشن کے کاغذات مکمل نہ ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اُس نے رہا ہونے کے اگلے روز 

کہ وہ پولیس کی حراست  نے الزام لگایا ی۔ تاہم  اُس کے والد اور دوستوں مبینہ طور پر خود کشی کر ل

کے دوران ظلم کا نشانہ بننے کے بعد زخموں سے چل بسا۔ اُس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تصدیق کی 

ی کے والد کی شکایت پر متعدد پولیس افسروں فکہ اسے شدید تشدد کے نتیجے میں چوٹیں ٓائی تھیں۔ متو

شیڈولڈ کاسٹ/شیڈولڈ قبائل پر ظلم و ستم کی روک تھام کے قانون کے تحت مقدمہ درج کر لیا کے خالف 

گیا۔ اس موت کے حوالے سے دو پولیس افسروں کو معطل کر دیا گیا اور اس کیس کو مذید تحقیقات 

 کیلئے کرائمز بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔

 

جنسی زیادتی کی اطالعات ولیس کی جانب سےپ خواتین اور مردوں سے  ی جانے والی حراست میں ل

جنسی زیادتی  میں ملوث پولیس افسران کے  کو NHRC مسلسل موصول ہوتی رہیں۔ حکومت نے

 معلوماتبھی  ایسے کیسز کے بارے میں NHRCخالف تحقیقات کا اختیار  دے دیا۔ قانون کے تحت 

ے گئے ہوں۔ تاہم اسے ایسے کیسز کی جن میں فوجی اور پیرا ملٹری اہلکار ملوث پائہےطلب کر سکتا 

نے دوران حراست   NHRC۔ غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا تھا کہ ہےتحقیقات کا اختیار حاصل نہیں 

لگایا۔  جنسی زیادتی کا  وں کا اندازہ کم تر پولیس افسروں کی طرف سے کی جانے والی جنسی زیادتی

ممکنہ طور پر بعد میں زیادتی کرنے والوں  کی نشانہ بننے بعض افراد سماجی طور پر شرمندگی اور 

کے خوف سے ان جرائم کی شکایت کرنے پر رضامند نہیں تھے خاص طور پر اگر  انتقامسے جانب 

ولیس افسر یا دیگر افسران ہوں۔ اس کے عالوہ احتساب اور نگرانی نہ ہونے سے پزیادتی کرنے والے 

طالعات بھی ہیں کہ پولیس اہلکار جنسی زیادتی کے بھی یہ صورت حال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ ایسی ا

 مقدمات درج کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔

 

 قید خانوں اور حراستی مراکز میں حاالت

 

گنجائش  قید خانوں کے حاالت زیادہ تر حفظان صحت اور صحت کی دیکھ بھال  کی صورت حال اور 

کے باعث ہالکت خیز تھے۔ قید خانوں کی صورت حال عالمی معیار  سے زیادہ قیدیوں کی موجودگی 

 کی مطابق نہیں تھی۔

 

یں ہولتس۔ خوراک، طبی گنجائش سے بہت زیادہ قیدی  رکھے گئے۔ قید خانوں میں اکثر : عمومی  حاالت

قید ، صحت و صفائی اور ماحولیاتی حاالت غیر مناسب تھے۔ پینے کا صاف پانی اکثر دستیاب نہیں تھا۔ 

۔  بدستور  شکار رہے  خانے اور حراستی مراکز مالی وسائل، عملے  اور مناسب سہولتوں  کی کمی کا

 بدسلوکی کی جاتی تھی۔قیدیوں کے ساتھ جسمانی 

 

NRCB  کے عنوان سے رپورٹ میں بتایا گیا  2015کی بھارت کے قید خانوں سے متعلق اعداد و شمار

قیدیوں کی گنجائش ہے۔ تاہم ان جیلوں میں  366,781ن میں جیلیں ہیں ج 1,401ہے کہ بھارت میں 

 دمہ  قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔قیدیوں کی دو تہائی تعداد ایسے افراد پر مشتمل تھی جو مق 419,623حقیقتاً  

وں کو بحالی کے مراکز میں رکھا جانا دییقشروع ہونے کے منتظر تھے۔ قانوں کے تحت کم عمر کے 

اوقات حکام نے خصوصاً دیہی عالقوں میں اُنہیں بالغوں کی جیلوں میں رکھا۔ اکثر چاہئیے۔ تاہم بعض 
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اوقات ایسے لوگوں کو سزا یافتہ  مجرموں کے ساتھ ہی رکھا گیا جن کے مقدمے ابھی شروع نہیں ہوئے 

تھے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ مشیر کے مطابق اتر پردیش میں زیادہ تر جیلوں میں 

 ی تعداد مقررہ تعداد سے دو  یا بعض اوقات تین گنا تھی۔ قیدیوں ک

 

کے بارے میں دو ‘‘ پریشان کن حاالت’’میں کامن ویلتھ ہیومن اینی شیٹو نے جیلوں کے  2016نومبر 

فیصد پائے  67جیلوں کی کل آبادی کا ملک بھر کی  قیدی  رپورٹیں جاری کیں۔  رپورٹوں کے مطابق وہ

ع ہونے کا انتظار کر رہے تھے ۔ اس کے عالوہ خود مختار نگران باقاعدگی گئے جو اپنے مقدمات شرو

 کے ساتھ صرف ایک فیصد جیلوں کا معائنہ کرتے تھے۔

 

NCRB  کے مطابق  مقررہ  حد سے زیادہ تعداد کے ‘ 2015بھارت میں جیلوں کے اعدادوشمار’کی

ان کی تعداد سب سے زیادہ سنگین تھی جہاں ان لی میں ینگر حواور   تھی ۔ دادرا  قیدیوں کی بھرمار 

فیصد  234فیصد زیادہ تھی جبکہ چھتیس گڑھ جیل میں قیدی گنجائش سے  277گنجائش سے کی تعداد 

اگست کو  وزیر مملکت  برائے داخلہ ہنس راج  8   ۔ےفیصد تھ 227زیادہ  اور دہلی کی جیلوں میں 

حوالہ دیتے ہوئے لوک سبھا کو بتایا کہ ملک میں موجود کے اعداد و شمار کا  NCRBگنگارام ٓاہیر نے 

فیصد سے  200کے ٓاخر تک  گنجائش سے   2015میں قیدیوں کی تعداد  149جیلوں میں سے  1,401

 زیادہ رہی۔

 

زنانہ قیدیوں  17,834میں  2015وزیر مملکت برائے داخلہ ٓاہیر نے مارچ میں لوک سبھا کو بتایا کہ 

 یل سٹاف موجود تھا۔زنانہ ج 4,391کیلئے 

 

ستمبر کو پولیس نے ممبئی میں ایک زنانہ مجرم قیدی منجولہ شیٹی کی موت کے سلسلے میں جیل  26

جوالئی کو ان چھ  8بئی پولیس نے ممقامی عدالت میں مقدمہ درج کرایا۔ م کے خالف کے چھ اہلکاروں 

ناکافی شکایت کے بعد اس  پر منجولہ شیٹی کی جانب سے  جیل کے اہلکاروں گرفتار کیا جنہوں نے

قیدیوں نے پر تشدد احتجاج کیا  جن  200کے بعد جیل کے  ہالکت اُس کی   مبینہ طور پر حملہ کیا تھا۔

جوالئی کو منجولہ  31پر بعد میں فساد کرنے کے الزامات عائد کر دئے گئے۔ ممبئی ہائی کورٹ  نے 

ے کا حکم دیا۔  اُس کی موت کا سرٹفکیٹ کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کرن ہالکتشیٹی کی 

 جاری کرنے والے سرکاری ڈاکٹر کو معطل کر دیا گیا۔

 

دیوں کے اہل خانہ یرسائی فراہم کی  اگرچہ بعض قکچھ  کو قیدیوں تک قاتیوں : حکام نے مالانتظامیہ

پر تنازع نے شکایت کی کہ حکام نے اُنہیں قدیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ شکایت خاص طور 

 کے شکار عالقوں میں سامنے آئی جن میں ریاست جموں و کشمیر بھی شامل ہے۔

 

اگست کو  تنازعات کے حل کیلئے ایک متبادل  4تامل ناڈو ریاست کی لیگل سروسز اتھارٹی  نے 

قیدیوں کو رہا کر دیا  570میکانزم  کے ذریعے مقدمات شروع ہونے سے قبل حراست میں لئے گئے 

۔   خصوصی جیلوں سے رہا کئے گئے  5مرکزی جیلوں اور   خواتین کیلئے  9تامل  ناڈو کی   )یہ قیدی 

 جرائم کیلئے مخصوص کی گئی کم سے کم  قید سے زیادہ وقت جیل میں گزار مبینہ  ان قیدیوں نے اپنے

 تھا۔ لیا 

 

  کے بارے کو قیدیوں کی طرف سے   انسانی حقوق کی خالف ورزیوں NHRC:  غیرجانبدار نگرانی

پورے سال کے دوران  شکایات موصول ہوتی رہیں جن کے بارے میں اُس نے تحقیقات کیں۔ تاہم  میں
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 انتقامی سول سوسائٹی کے نمائندوں کا خیال ہے کہ جیلوں کے گارڈز  یا اہلکاروں کی طرف سے 

 NHRC مئی کو 26کارروائیوں کے خطرے کے پیش نظر بہت کم قیدیوں نے شکایات درج کرائیں۔ 

قیدیوں کی طرف سے تشدد کی شکایات  21نے بھوپال کی ایک جیل میں مقدمہ شروع ہونے کے منتظر 

 کا حکم دیا ۔ کی تحقیقات 

 

یموں  کو شکایات درج کرانے کی اجازت دی لیکن ظحکام نے قیدیوں کو ریاست یا انسانی حقوق کی تن

الے کی سفارش  پر ہی اکتفا زشکایات کے امتعلقہ حکام کو اُن کی   عہدے داروں نے ان تنظیموں کے

کیا۔سرکاری اہلکار مبینہ طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے مرکزی حکومت اور مقامی حکام کو زیر 

نگرانی کرنے کے احکام کو نظر باقاعدہ  حراست افراد پر تشدد کے واقعات کے حوالے سے تھانوں کی 

 انداز کرتے رہے۔

 

NHRC  نے متعدد ریاستوں میں ریاستی جیلوں کا غیر اعالنیہ دورہ کیا۔ تاہمNHRC  کا فوجی حراستی

ندے نے یہ معلوم کرنے کیلئے ریاستی ائکے خصوصی نم NHRCمراکز پر کوئی اختیار نہیں ہے۔   

ں۔ جیلوں کا دورہ کیا کہ کیا وہاں حکام تمام قیدیوں کو طبی دیکھ بھال سہولتیں فراہم کر رہے ہی

ندے نے سارا سال جیلوں کے دورے کئے لیکن  اُس نے عوام کو یا  پریس کو کوئی ائخصوصی نم

 رپورٹ جاری نہیں کی۔ 

 

 د۔ ناجائز گرفتاری یا حراست

 

گرفتاریاں اور ناجائز قانون ناجائز گرفتاری یا حراست کی اجات نہیں دیتا ۔ مگر سال کے دوران 

س نے بھی ایسی گرفتاریوں کے عدالتی جائزوں کو مؤخر کرنے حراستیں دونوں عمل میں آئیں۔ پولی

کیلئے سیکیورٹی کے خصوصی قوانین کو استعمال کیا۔ مقدمے سے قبل حراست ناجائز اور لمبی تھی۔ 

 کیلئے تجویز کردہ سزا سے بھی زیادہ رہی۔ اس جرم بعض اوقات اس کی مدت 

 

طابق پولیس نے بعض اوقات ایذارسانی ، غلط انسانی حقوق کی علمبردار غیر سرکاری تنظیموں کے م

بعض   برتاؤ اور ناجائز حراست کا سہارا لیا جس کا مقصد جبری اور جھوٹے اعتراف جرم کرانا تھا۔

اندراج بھی نہیں کیا اور زیر حراست  امقدمات میں پولیس نے مبینہ طور پر مشتبہ افراد کی گرفتاریوں ک

 بھی محروم رکھا۔افراد کو کافی خوراک اور پانی سے 

 

 پولیس اور سیکورٹی سے متعلق سازوسامان کا کردار

یونین عالقوں کے پاس قانون کی باالدستی قائم رکھنے کی بنیادی ذمہ داری ہے  7ریاستوں اور  29

جبکہ مرکزی حکومت پالیسی کی نگران ہے۔ پولیس ریاست کے دائرہ اختیار میں ہے۔ داخلہ اُمور کی 

وجی افواج،  سراغرسانی کے داخلی دفاتر اور قانون کا نفاذ کرنے والی قومی وزارت بیشتر نیم ف

ر عہدیداروں کو تربیت فراہم کرتی یایجنسیوں کو کنٹرول کرتی ہے اور ریاستی پولیس فورس کے سین

 ہے۔

 

جبری  ناجائز گرفتاریوں، ایذارسانی اور  سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق

وضے اور عاکے کیسز بدستور معمول کی بات رہی۔ پولیس مسلسل کام کی زیادتی، کم مل جرم اقبا

ملی۔  یومن  سیاسی دباؤ کا شکار رہی اور بعض صورتوں میں اس کی وجہ سے بدعنوانی کو بھی ہوا 

کی بھارت کے بارے میں رپورٹ سے معلوم ہوا کہ جرائم کا ارتکاب کرنے  2017رائٹس واچ کی 
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والے افسروں پر شاذ ہی مقدمہ چالیا گیا کیونکہ قانون نے سرکاری عہدیداروں پر مقدمات کو اگر 

 ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بنا دیا ہے۔

 

ملک بھر میں بہت مختلف  حال  قانون کے اطالق اور سیکیورٹی  افواج کے مؤثر  ہونے کی صورت

۔ قانون کے مطابق عدالتوں کو کسی پولیس اہلکار کے خالف اُس وقت تک کیس نہیں سننا رہی

چاہئیےجب تک مرکزی یا ریاستی حکومتیں  پہلے ایسے مقدمے کی اجازت نہ دیں۔ تاہم غیر سرکاری 

متاثرہ افراد کی طرف سے تنظیموں نے اطالع دی ہے کہ متعدد ایسی مثالیں موجود ہیں جب پولیس نے 

افسروں کے جرائم کے خالف رپورٹوں کے درج کرنے سے ہی انکار کر دیاجنہیں عرف عام میں ایف 

ٓائی ٓار یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح جرائم کا شکار ہونے والے افراد کیلئے 

 طور پر روک دیا جاتا ہے۔موثرانصاف کے حصول کو 

 

غیر سرکاری تنظیموں نے یہ اطالع بھی دی ہے کہ زیادتی یا جرم کا شکار ہونے والے اس کے عالوہ 

رروائی الئے بھی رپورٹ درج کرانے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ اُنہیں انتقامی ک افراد بعض اوقات اس

 سطحوں پر مختلف افسروں کے خالف مقدمے تو تھے لیکن اُنہیں ان سے استثناء تمام کا خدشہ ہوتا ہے۔ 

قانونی کارروائیوں  جن کا غیرحاصل تھا۔ لیکن سیکیورٹی عہدیداروں کے ایسے کیس بھی موجود تھے 

۔ فوجی عدالتوں نے مسلح افواج  اور پیرا ملٹری فورسز کی طرف سے کی احتساب ہوا کی وجہ سے 

کرنے جانے وای زیادتیوں کے مقدمات کی چھان بین کی۔ حکام نے سرکاری عدالتوں میں قانون نافذ 

والے افسروں کے خالف مقدمات چالئے لیکن بعض اوقات مناسب طریق کار استعمال نہ ہوا۔ حکام نے 

بعض اوقات جرائم کا ارتکاب کرنے کے نتیجے میں قصوروار قرار دئے جانے والے افراد کو تبدیل کر 

 دیا۔

 

NHRC  تالش، گرفتاری یا نے سفارش کی کہ ریاستی پولیس کا چھان بین کرنے واال شعبہ پولیس کی

 اس سفارشپھر فرار کی کوشش کے دوران ہونے والی اموات کی چھان بین کرے۔ بیشتر ریاستوں نے 

داخلی سطح پر  کی صوابدید پرعمل نہیں کیا اور اعلٰی افسروں ، جس کی پابندی الزمی نہیں تھی ، پر 

  جاری رکھا۔جائزوں کا اہتمام 

 

NHRC میں سرکاری حکومتوں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ پولیس  کے راہنما خطوط یا الئحہ عمل

کو  NHRCگھنٹے کے اندر اندر  48کے بارے میں  ہالکتوںکارروائی کے نتیجے میں ہونے والی 

ہنما خطوط یا قواعد و ضوابط کی اایک تسلسل کے ساتھ ان ر وں نےمطلع کریں۔ تاہم ریاستی حکومت

زیادتی کا شکار ہونے والوں کے خاندانوں کو   وں پر ریاستی حکومتنے  NHRC۔کی پابندی نہیں 

۔ لیکن ریاستی حکومتوں کی جانب سے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے پر بھی زور دیا  معاوضہ ادا 

ے کو دینا NHRCافواج  کی حراست کے دوران ہونے والی اموات کی اطالع  ہوا۔ حکام نے مسلحنہیں 

 کو ضروری قرار نہیں دیا۔ 

 

کی عمر قید کو معطل کر دیا جو ریاست ون اہل کار 5جوالئی کو فوج کے  27ٓارمڈ فورسز ٹریبونل نے 

میں ہونے والی ہالکتوں میں ملوث تھے۔یہ شہری مبینہ طور  2010جموں و کشمیر کے تین شہریوں کی 

ے کا الزام پر ایک جعلی مقابے میں ہالک کئے گئے اور بعد میں اُن پر غیر ملکی عسکریت پسند ہون

 عائد کر دیا گیا۔

 

 گرفتاری کا طریق کار اور قیدیوں سے برتاؤ



 10 بھارت 

2017ملکی رپورٹ برائے انسانی حقوق کی مشق پر   

 محکمہ خارجہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ، بیورو آف ڈیموکریسی، ہیومین رائٹس اینڈ لیبر

 

 

رکھ سکتی ہے اگرچہ ں روز تک الزام عائد کئے بغیر اپنی حراست می 30پولیس کسی بھی فرد کو 

گھنٹوں کے اندر کسی جج کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔  24گرفتار کئے گئے شخص کو 

   کے بوجھ تلے دبے عدالتی نظام اور قانونی تحفظات کے فقدان کے باعثاور کام  وسائل کی کمی

   کی لمبے عرصے تک غیر قانونی حراست بدستور ایک نمایاں مسئلہ رہی۔  گرفتار افراد 

 

گھنٹوں کے اندر اندر عائد کرنا ضروری ہے بشرطیکہ حکام نے ان افراد  24گرفتار افراد پر فرد جرم 

نے امتناعی حراستی  قانون کے تحت حراست میں نہ لیا ہو۔ ریاستی حکام ی کسی امتناعی حراست کو

گجرات، مہاراشٹر، اتر پردیش، پنجاب اور جموں و کشمیر میں   سب سے زیادہ لیکن دہلی میں  قانون کو

 الگو کیا ۔ بھی

 

گرفتار کئے گئے افراد کو جلد سے جلد اُن کے جرائم کے الزامات میں حکام کیلئے ضروری ہے کہ وہ 

ٓاگاہ کریں اور بتائیں کہ اُن کے پاس قانونی مشاورت کا حق موجود ہے۔  جرائم کے بارے میں  خالف 

ملزم پر  باقاعدہ الزامات دائر ہونے تک حراست میں  سٹریٹ کسیجقانون کے مطابق یہ ممکن ہے کہ م

روز سے زائد کا وقت نہیں  90لزامات  دائر کرنے کے  لئےباقاعدہ ا لیکنرکھنے کی اجازت دے دے

ہوتا۔ قانون پولیس کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ افراد کو پوچھ گچھ کیلئے طلب کریں لیکن یہ پولیس 

جب حکام نے زیر   ہوئےکو چھان بین سے قبل گرفتاری کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے واقعات بھی 

 ونی حدود سے زیادہ عرصے تک حراست میں رکھا۔حراست مشتبہ افراد کو قان

 

دن تک عدالتی  180قانون حکام کو اختیار دیتا ہے کہ وہ  زیر حراست فرد کو بغیر فرد جرم عائد کئے 

دن تک کی پولیس حراست بھی شامل ہے۔ غیر قانونی  30تحویل میں رکھ سکیں اور اس میں سے 

کام کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایسے مقدمات میں افراد ح (UAPA)کارروائیوں کی روک تھام کا قانون 

کو بغیر فرد جرم عائد کئے تحویل میں رکھ سکیں جن کا تعلق بغاوت یا دہشت گردی سے ہوتا ہے۔ اس 

اختیار ہوتا ہے کہ وہ زیر حراست شہریوں   میں غیر ملکیوں کی ضمانت نہیں ہو سکتی اور عدالتوں کو

کر دیں۔ اس کے تحت ملزم کو قصوروار سمجھا جاتا ہےاگر قانونی ضمانت دینے سے انکار  کو

کارروائی کے دوران یہ ثابت ہو جائے کہ اُس کے پاس ہتھیار یا دھماکہ خیز مواد موجود تھا یا پھر 

نے مجرمانہ مقصد ومت جائے وقوعہ پر اُس کی انگلیوں کے نشان پائے جائیں قطع نظر اس کے کہ حک

الزامات دائر کرنےسے قبل  کے تحت باضابطہ  UAPA نےکیا۔ ریاستی حکومتوں  یا منشا کا تعین نہیں

  رکھا  بھی  مبینہ طور پر افراد کو لمبے عرصے کیلئےبغیر ضمانت کے تحویل میں

 

کیسز میں پیش بندی کے طور پر گرفتاری کی اجازت دیتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایکٹ  صقانون مخصو

ملک میں کسی بھی جگہ سے ایسے افراد کو حراست میں لے سکتی   ہپولیس کو اجازت دیتا ہے کہ و

ست جموں و کشمیر میں  بغیر کسی الزام یا مقدمے ریاہےجنہیں سالمتی کیلئے خطرہ سمجھا جا رہا ہو۔ 

اندان کے ارکان  اور وکالء کو خ کے ایک سال تک زیر حراست رکھا جا سکتا ہے۔قانون کے تحت 

سے سمجھے جانے والے قیدیوں سے مالقات کی اجازت ہے اور حکام قومی سالمتی کیلئے خطرہ 

میں  الت کہ وہ گرفتار کئے جانے والے شخص کو پانچ روز کے اندر   یا مخصوص حا متقاضی ہے 

 سےمطلع کرے۔ روز کے اندرگرفتاری کی وجوہات  15سے  10
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حکام  ریاستی اس کے تحتپبلک سیفٹی ایکٹ کا اطالق صرف ریاست جموں و کشمیر پر ہوتا ہے اور 

قانونی کارروائی کے بغیر حراست میں  یا   کسی الزامدو سال تک  افراد کو   کو اجازت ہے کہ وہ

رکھیں  اور خاندان کے ارکان کو بھی ملنے کی اجازت نہ دیں۔ حکام نے پوچھ گچھ کے دوران قیدیوں 

مبینہ طور پر باقاعدگی سے نے  کو وکالء تک رسائی کی اجازت دی لیکن جموں و کشمیر میں پولیس 

  رسائی دینے اور طبی سہولتیں فراہم کرنے سے اور قیدیوں کو وکالء تک  کیں  ناجائز گرفتاریاں

 

ھی  شامل ب ملزموں کو مفت قانونی مدد کا حق حاصل ہے جس میں گرفتاری کے بعد اُن کی پہلی سماعت

ہے۔ ٓائین واضح کرتا ہے کہ کہ ریاست کیلئے ضروری ہے کہ وہ انصاف کے حصول کیلئے قانونی مدد 

ا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ان سہولتوں سے انکار نہیں فراہم کرے اور کسی بھی شہری کو مالی ی

 اس ضرورت  کا تعین نہیں کیا ۔منظم طور پر ا نے  کیا جا سکتا۔ لیکن حکام

 

ایسے کیسز کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے جہاں پولیس نے مشتبہ افراد کو قانونی مشاورت کے حق 

غیر قانونی طور پر مشتبہ افراد کی بات چیت  سےمحروم کیا اور ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پولیس نے

سنی اور یوں ذاتی معلومات کو خفیہ رکھنے کے حقوق کی خالف ورزی کی۔ قانون کے تحت حکام کو 

کی  نہیں   پابندی ہمیشہ  اس کی  خاندان کے ارکان کو قیدیوں سے ملنے کی اجازت دینی چاہئیے۔ لیکن

 ۔گئی

 

جائز گرفتاری یا حراست کی ممانعت ہے۔ لیکن بعض اوقات پولیس قانون کے تحت نا :ناجائز گرفتاری

نے مبینہ طور پر شہریوں کو قانونی جواز کے بغیر یعنی  ناجائز طور پر گرفتار کرنا جاری رکھا۔ 

ئے بغیر  یا وارنٹ گرفتاری کے یایسے بھی واقعات کا پتہ چال ہے کہ پولیس نے افراد کو اپنی شناخت د

 ئے حراست میں لیا۔بغیر پوچھ گچھ کیل

 

:  ریاست کیرالہ کے شہر کوچی میں ٓائینی حقوق، ریسرچ اور ایڈووکیسی کے مقدمے سے قبل حراست

نے اطالع دی ہے کہ کیرالہ کی مرکزی جیل میں ذہنی معذوری کے شکار  (CCRRA)مرکز 

ل تک مقدمے سا 26سے لیکر  10 گیا تھا،نہیں سمجھا‘‘ مقدمے کے قابل’’ جنہیں  مخصوص قیدیوں کو

۔ غیر سرکاری تنظیم کے مطابق بعض کیسز میں زیر حراست قیدیوں کو اُن کی  کا انتظار کرنا پڑا 

کے  CCRRAمیں  2013زیادہ عرصے تک حراست میں رکھا گیا ۔  کی مدت سے بھی  ممکنہ سزاؤں 

ت نے جواب میں بانی نے کیرالہ ہائی کورٹ میں اُن قیدیوں کی رہائی کیلئے درخواست داخل کی۔ عدال

ے یحکم دیا کہ ریاستی حکومت اُن قیدیوں کا طبی عالج معالجہ کرائے تاکہ وہ مقدمے کے اہل قرار دئ

 یہ کیس کیرالہ ہائی کورٹ میں زیر التوا  تھا۔ خر تک  ٓجا سکیں۔سال کے 

 

کی کوششیں حکومت نے لمبے عرصے کی گرفتاریوں اور جیلوں میں افراد کی زیادہ تعداد کو کم کرنے

کو استعمال کیا جہاں مقدمات کیلئے ‘‘  سرعت سے کام کرنے والی عدالتوں’’ جاری رکھنے کےلیے 

گئی ضمانت کی حوصلہ افزائی کی  کی گئیں اور ، کیس کیلئے ہدایات جاری کیا گیا حتمی مدت کا تعین 

جائز طریق کار اختیار  وہ کہ تنقید کی  اس بنا پر ۔  بعض غیر سرکاری تنظیموں نے ان عدالتوں پر 

 کوبدستور زیر حراست رکھا۔ کرنے میں ناکام رہیں اور ضمانت کا بندوبست نہ کرنے والے افراد

 

NCRB  کے اعدادوشمار سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمے کے منتظر بیشتر افراد کو ضمانت  2015کے

فیصد کو ضمانت پر رہائی  65ملنے سے قبل تین ماہ سے زائد عرصہ جیل میں گزارنا پڑا اور تقریباً 
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کی رپورٹ  2016کی  NCRBسال تک کا عرصہ جیل میں گزارنا پڑا۔ 5سے قبل تین ماہ سے لیکر 

 میں تازہ ترین اعدادوشمار شامل نہیں ہیں۔

 

 د۔ منصفانہ عوامی مقدمے سے محروم کرنا

 

جود تھی۔مثال کے طور پر مئی قانون ٓازاد عدلیہ فراہم کرتا ہے۔ تاہم وسیع پیمانے پر عدالتی بدعنوانی مو

ججوں کے کیس کے بارے میں خبر دی جو مختلف جرائم کی پاداش میں  5نے ‘ دی ہندو’میں روزنامہ 

 مواخذے کی کارروائی کا سامنا کر رہے تھے۔ ان میں بدعنوانی کے الزامات بھی شامل تھے۔

 

مٹانے کے جدید نظاموں کا بھی عدالتی نظام پر بدستور ضرورت سے زیادہ بوجھ رہا اور مقدمات کو ن

۔ رہا فقدان تھا جس کی وجہ سے اکثر انصاف میں تاخیر ہوئی یا پھر انصاف سے یکسر انکار ہو جاتا

ہائی کورٹس  24کے اعدادوشمار کے مطابق ملک کی  16-2015سپریم کورٹ کی طرف سے جاری 

 فیصد ججوں کی اسامیاں خالی تھیں۔ 43 میں 

 

RTI  میں قتل کیا گیا۔ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت سامنے ٓائی۔  2010کے کارکن امیت جیتھوا کو

جون میں گجرات ہائی کورٹ نے اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد دوبارہ مقدمہ چالنے کا حکم دیا کہ اُس 

،   ھا،جس پر سولنکی کے قتل  کا حکم دینے کا الزام ت وقت پارلیمان کے ایک رکن دینو سولنکی نے

جعلسازی  گواہوں کے  مخالف ہو جانے کے بعد  ان کے ساتھ 105میں سے  195مقدمے کے دورن 

اکتوبر کو سولنکی کی ضمانت منسوخ کر دی اور حکم دیا کہ وہ خود کو  30سپریم کورٹ نے   کی۔

د پر ہو کارروائی روزانہ کی بنیا ی پولیس کے حوالے کر دے۔  عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ مقدمے ک

 اور ہدایت کی کہ سولنکی اُس وقت تک گجرات میں نہ ٓائے جب تک کیس میں اُس کی ضرورت نہ ہو۔

 

 مقدمے کا طریق کار:

قانون کھلے مقدمے کی ہدایت دیتا ہے سوائے اُن مقدمات کے جن میں سرکاری راز یا ریاستی 

کئے گئے کیسز کے سوا  جرم کے تحت بیان  UAPAسیکیورٹی کا معاملہ درپیش ہو۔  مدعا علیہ کو 

ثابت ہونے سے قبل بے گناہ سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے وکیل کا خود انتخاب کر سکتا ہے۔ ریاست اُن 

مدعا علیہ افراد کو مفت قانونی  خدمات فراہم کرتی ہے جو اس کا خرچہ برداشت کرنےکی اہلیت نہیں 

دود کر دی اور  نتیجتاً معمول سے زیادہ مقدمات رکھتے۔ تاہم حاالت نے اکثر قابل وکیلوں تک رسائی مح

کے بوجھ تلے دبے عدالتی نظام میں مقدمات طویل تاخیر کا شکار ہوتے رہے اور بعض اوقات مقدمات 

 کا فیصلہ ہونے میں ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت لگا۔

 

سامنا کریں اور اپنی اگرچہ مدعا علیہان کے پاس اس بات کا حق ہے کہ وہ الزام عائد کرنے والوں کا 

ندگی نہ ہونے کی وجہ سے ئمناسب قانونی نما نے شہادتیں پیش کر سکیں لیکن بعض اوقات مدعا علیہاں

مدعا علیہان کے پاس اس بات کا بھی حق ہے کہ وہ شہادت نہ دیں یا پھر  کیا اس حق کو استعمال نہیں 

وہ سر عام سزاؤں کا اعالن کریں اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیں۔ عدالتوں کیلئے ضروری ہے کہ 

 عدالتی نظام کی کئی سطحوں پر اپیل کرنے کے مؤثر طریقے موجود ہیں۔

 

 سیاسی قیدی اور زیر حراست افراد
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 غیر سرکاری تنظیموں نےملیں ۔ سیاسی قیدیوں اور زیر حراست افراد کے بارے میں بھی اطالعات 

اور  گیا کہ ریاست جموں و کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت سیاسی قیدیوں کو رکھا  اطالع  دی 

کے تحت ریاست جموں و  (PSA)۔ پبلک سیفٹی ایکٹ گیاعارضی طور پر افراد کو حراست میں بھی لیا 

 ایسے کیسز کا اندراج کیا اور اُنہیں جموں و کشمیر  ہائی 650کشمیر کی ریاستی حکومت نے جون تک 

 کورٹ میں پیش کیا گیا۔

 

 سول عدالتی طریق کار اور حل

 

افراد یا پھر افراد یا گروپوں کی ایماء پر غیر سرکاری تنظیمیں کسی بھی ہائی کورٹ یا براہ راست 

کا اندراج کرا سکتی ہیں  اور لوگوں کو ہونے والے  (PIL)سپریم کورٹ میں پبلک انٹرسٹ لیٹی گیشن 

کر سکتی ہیں۔شکایات میں کسی سرکاری نمائندے کی طرف سے سرکاری  نقصان کا عدالتی حل تالش

فرائض میں غفلت یا  ٓائینی شقوں کی خالف ورزی کے معامالت شامل ہیں۔غیر سرکاری تنظیموں نے 

پبلک لیٹی گیشن کی درخواستوں کے ذریعے سرکاری اہلکاروں  کو  بدعنوانی اور جانبداری کے 

 کی تنظیموں کے سامنےجوابدہ بنایا۔ ٹیائالزامات کے کیسز میں سول سوس

 

کے دوران پولیس کی حراست کے دوران  2015سے  2014میں ممبئی ہائی کورٹ نے  2016جنوری 

ہونے والی اموات  اور ایذارسانی کے واقعات میں دگنا اضافہ دیکھا اور مہاراشٹر حکومت کو ہدایت کی 

دالت نے حکومت کی ناکامی پر تنقید کی  کہ وہ کہ وہ اس سلسلے میں عدالت کو رپورٹ پیش کرے۔ ع

پولیس سٹیشنوں پر کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن کیمرے نصب نہیں کر پائے۔ جنوری میں مہاراشٹر حکومت 

 25پولیس سٹیشنوں میں سے  91نے عدالتی حکم  کے پہلے حصے کی تعمیل کرنے کیلئے ممبئی کے 

الکھ روپے )چار الکھ  75رنے کیلئے دو کروڑ سٹیشنوں پر کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن کیمرے نصب ک

 ہزار ڈالر(کی رقم مختص کی ۔ 40

 

 ف۔ پرائیویسی، خاندان، گھر یا خط و کتابت میں ناجائز یا غیر قانونی مداخلت

 

ٓائین اگرچہ پرائیویسی کے مخصوص حق کی وضاحت نہیں کرتا، سپریم کورٹ نے اسے ٓائین کی دیگر 

پریم کورٹ نے اگست میں فیصلہ دیا کہ حکومت کی طرف سے  افراد کی شقوں کے اندر مخفی پایا۔ س

بنیادی ’’بائیوگرافی سے متعلق معلومات  حاصل کرنے کے حوالے سے پرائیویسی کا احترام ایک 

ہے۔ یہ قانون بعض استثنائی حالتوں کے عالوہ ناجائز مداخلت کی ممانعت کرتا ہے۔ حکومت نے ‘‘ حق

کا احترام کیا  اگرچہ بعض مرتبہ حکام نے شہریوں کی پرائیویسی میں عمومی طور پر اس قانون 

مداخلت کی۔ قانون تقاضا کرتا ہے کہ تالشی  اور قبضے میں لینے کے اقدامات کیلئے پولیس وارنٹ 

ایسے اقدامات  کی وجہ سے غیر  حاصل کرے۔ اس میں صرف اُن کیسز میں استثناء حاصل ہے جن میں

۔  ایسی حالتوں میں پولیس کیلئے الزمی ہے کہ وہ متعلقہ جرم کے دائرہ ہو ضروری تاخیر کا امکان

اختیار کے ساتھ کسی قریبی مجسٹریٹ کو تحریری  طور پر وارنٹ کے بغیر کی گئی تالشی کا جواز 

 پیش کرے۔

 

قانون نے انٹرنیٹ کے ذریعے نگرانی کے حوالے سے شفافیت اور احتساب کے عمل کو متاثر کیا۔ 

NCRB  کیلئے عبوری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق  2016کے

کے دوران  2016اندراج شدہ کیسز کے مقابلے میں   9میں  2015داخلہ کے وزیر مملکت ٓاہیر نے 

 واقعات کی نشاندہی کی۔ 30ہونے والے قانون کی خالف ورزی کے 
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قانونی اختیار کے تحت دو طرفہ بات چیت کی جاسوسی کی۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں دونوں نے 

اس سلسلے میں حالیہ ترین معائنہ پرائیویسی کے بارے میں ماہرین کے گروپ کا اجالس تھا جس کا 

میں کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ دونوں قوانین میں  2012اہتمام بھارتی حکومت کے پالننگ کمشن نے 

متناقص، غیر شفاف  اور  غلط استعمال ’’لیٹری نظام کو جنم دیا  جو اختالفات نے ایک غیر واضح ریگو

 ‘‘کی ترغیب دینے واال ایسا نظام ہے جو متاثرہ افراد کو کوئی حل یا معاوضہ فراہم نہیں کر سکتا۔

 

UAPA  بغیر وارنٹ کے تالشی لینے کا اختیار دینے واال ایک اور قانونی نظام ہے۔UAPA  بھی

ت میں دو طرفہ بات چیت کی جاسوسی سے حاصل شدہ ثبوت کے استعمال کی دہشت گردی کے واقعا

ی پور ریاستوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کو وارنٹ کے نجموں و کشمیر، پنجاب اور م  اجازت دیتا ہے۔ 

 بغیر تالشی اور لوگوں کو حراست میں لینے کا خصوصی اختیار حاصل ہے۔

 

کے تحت پولیس کو یہ اختیار حاصل  (CSPSA)ایکٹ  کے چھتیس گڑھ سپیشل پبلک سیکیورٹی 2005

روز تک حراست میں رکھ سکتا ہے۔ اس قانون   90ہے کہ وہ کسی شخص کو بغیر الزامات عائد کئے 

قانون کی عملداری میں رکاوٹ پیدا ’’کی افراد نے یہ جواز پیش کیا کہ  اس قانون نے جو کے مخالفین 

 CSPSA۔حکومت نے کی   خالف ورزیسی اور ٓازادی اظہار کی پرائیوی  ‘‘ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے

کو استعمال کرتے ہوئے دو صحافیوں کو حراست میں لیا۔ اُن پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ  نکسل تخریب 

کاروں  کی طرف سے پولیس پر ہونے والے مہلک حملوں میں ملوث تھے؛ ذرائع ابالغ کی کچھ 

نہیں جیل بھیج دیا کیونکہ اُنہوں نے اس حملے کے بارے میں رپورٹوں کے مطابق  حکام نے   اُ 

میں بری کر  2016رپورٹنگ کی تھی۔ دونوں میں سے ایک صحافی کو مقامی عدالت نے جوالئی 

فروری کو سپریم کورٹ نے چھتیس گڑھ بستار ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے فری النس  27دیا۔

یا جسے مبینہ طور پر ماؤ تخریب کاروں کے ساتھ صحافی   سنتوش یادو کو ضمانت پر رہا کر د

کے  (UAPA)اور غیر قانونی کارروائیوں کی روک تھام کے ایکٹ  CSPSAرابطوں کی وجہ سے 

 تحت جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔

 

 ۔ اندرونی  تنازعے کے غلط استعمالک

 

ملٹری فورسز متعدد شمالی ملک کی مسلح افواج، انفرادی ریاستوں کی سیکیورٹی فورسز اور پیرا 

مشرقی ریاستوں کے تخریب کار گروپوں کے عالوہ ملک کے شمالی، وسطی اور مشرقی حصوں میں 

ان تنازعات کی شدت میں مسلسل  تاہمماؤ نواز تخریب کاروں کے ساتھ مسلح تنازعات میں ملوث رہیں۔

 قوں میں مسلسل تعینات رہیں۔کمی واقع ہوتی رہی۔ فوج اور مرکزی سیکیورٹی فورسز شمال مشرقی عال

 

اور عام  وںتنازعے میں شریک تمام فریقین کی طرف سے طاقت کے استعمال کا نتیجہ  دونوں فریق

۔ ایسی اطالعات تھیں کہ سرکاری سیکیورٹی فورسز نے ہواشہریوں کی ہالکت کی صورت میں برٓامد 

کی موت کو چھپانے کی غرض ماورائے عدالت قتل کئےجن میں گرفتار کئے گئے عسکریت پسندوں 

کے ‘‘ اینکاؤٹرز’’۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعوٰی ہے کہ مبینہ طور پر شامل تھےسے اینکاؤنٹر 

ریعےہونے والی ہالکتوں کے بعد پولیس نے مقتول افراد کی الشیں ورثا کے حوالے کرنے سے انکار ذ

کو مطلع کرنے کا پابند  NHRCے میں کر دیا۔حکام نے مسلح افواج کو زیر حراست ہالکتوں کے بار

 نہیں بنایا۔
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نے جموں و کشمیر ریاست کو ہدایت کی کہ وہ ٹیکسٹائل کے ایک کارکن کو دس  SHRCجوالئی میں 

ادا کرے جسے مئی میں وسطی کشمیر میں  فوج کے ایک میجر نے فوجی  (16,000$)الکھ روپے 

کے طور پر استعمال کیا۔ ذرائع ابالغ کی رپورٹ جیپ کے بمپر پر باندھ کر  مطاہرین کے خالف ڈھال 

 اپریل کو ہونے والے پارلیمانی ضمنی انتخاب کے دوران  ایک 9کے مطابق میجر نیتن گوگوئی نے 

مجمع کی طرف سے فوجی اہلکاروں پر حملے سے بچنے کی خاطر اس شخص کو استعمال کیا۔  برہم

روات کے اُس بیان پر شدید تنقید کی جس میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے فوج کے سربراہ بیپن 

 بھی اُنہوں نے میجر گوگوئی کے اقدامات کی حمایت کی۔گوگوئی کو ٓارمی چیف کے توسیفی کارڈ سے

 نوازا گیا اور انفرادی طور پر اسے اس اقدام کی کوئی سزا نہ دی گئی۔

 

ے کی جانے والی مرکزی اور ریاستی حکومتوں اور مسلح افواج نے سرکاری فوج کی طرف س

زیادتیوں کے بارے میں کچھ شکایات کی چھان بین کی اور سزائیں دیں۔ حکام نے تخریب کاروں کو 

 دہشت گردی سے متعلقہ قوانین کے تحت گرفتار کیا اور اُن پر مقدمے چالئے۔

 

داخلی تنازعات سے رونما ہونے والی انسانی حقوق کی خالف ورزیوں پر برائے نام ہی تحقیقات ہوئیں 

ل استثناء کے باعث صکے تحت حا AFSPAیا سزائیں دی گئیں۔غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ 

لے کے دوران جموں و کشمیر میں شہریوں کو قتل کرنے کے واقعات کے حوا وںحکام نے گزشتہ برس

 سے مسلح افواج کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ 

 

انسانی حقوق سے متعلق متعدد ملکی اور بین االقوامی تنظیموں نے جموں و کشمیر قتل کے واقعات:  

سیکیورٹی فورسز کی طرف سے پیلٹ گنز  ے سلسلے میںمیں مظاہرین کے ہجوم کو کنٹرول کرنے ک

اضالع میں مبینہ طور  12جوالئی تک وادی کشمیر کے  31کے استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ 

زخمی  36واقعات رونما ہوئے جن میں ایک شہری ہالک اور  143پر پیلٹ گنز کے استعمال کے 

میں تمام تر ریاست جموں و کشمیر میں پیلٹ گنز کے استعمال کے  2016ہوئے۔اس کے مقابلے میں 

ب المجاہدین  کے زمیں ح 2016واقعات جوالئی  واقعات کی اطالع ملی جن میں سے زیادہ تر 777

تشدد ہنگاموں کے دوران سامنے ٓائے۔ ان واقعات ر دہشت گرد برہان وانی کے قتل کے بعد ہونے والے پ

زخمی ہوئے۔ اس سال کے دوران ایک رپورٹ میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل  396شہری ہالک اور  15میں 

ی بینائی جموں و کشمیر  کی ریاستی پولیس اور مرکزی افراد کی نشاندہی کی جن ک 88نے ملک میں 

کے درمیان دھاتی پیلٹ  کی فائرنگ سے جاتی  2017سے  2014ریزرو پولیس فورس کی طرف سے 

زخمی پیلٹ گنز کے استعمال سے یں رہی۔ قومی اور بین االقوامی ذرائع ابالغ اور غیر سرکاری تنظیم

 کر چکی ہیں ۔ ٓاگاہ  سےتکالیف  فسیاتی اور ن جسمانی ہونے والے افراد کو پہنچنے والی

 

اروں کی طرف سے ظلم و ک سے  متاثرہ عالقوں  میں سیکیورٹی فورسز اور تخریبوں ماؤ نواز 

مارچ کو قبائل سے ملحقہ دو شہری ٓاسام کے چیرانج ڈسٹرکٹ  29اطالعات موصول ہوئیں۔   زیادتی کی

مارے گئے۔بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں افراد نیشنل  میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اینکاؤنٹر میں

یموکریٹک فرنٹ ٓاف بوڈولینڈ نامی کالعدم مسلح تنظیم کے ارکان تھے۔ ٓاسام پولیس کی طرف سے درج ڈ

کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا مؤقف تھا کہ وہ اس گروپ کی طرف سے بھاری 

گ سے ہالک جوابی فائرن کیسیکیورٹی فورسزکہ وہ دونوں   یہ کی زد میں ٓا گئے تھےاور  فائرنگ

کے انسپکٹر جنرل کی طرف سے کی گئی ایک  (CRPF)نٹرل ریزرو پولیس فورس  یسہوئے تھے۔

کہ یہ دونوں افراد پہلے ہی سے پولیس کی حراست میں تھے  جنہیں ایک قریبی گیا  بتایا میں انکوائری 

ہالک کر دیا گیا۔اس رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سیکیورٹی گاؤں میں لے جا کر گولی مار کر 
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ہتھیار اور گولہ بارود اس عالقے میں رکھ دیا تاکہ  چینی نشان  والےایک دستی  بم سمیت   فورسز نے

نے انسپکٹر جنرل کی رپورٹ کو جاری  CRPFاسے بعد میں ثبوت کے طور پر پیش یا جا سکے۔ 

 اس کی ایک چوری کردہ کاپی ٓان الئن پر دستیاب تھی۔ کرنے سے انکار کر دیا ۔ تاہم

 

اہلکاروں کو چھتیس گڑھ کے عالقے  13مارچ کو نیم فوجی دستوں کے  12ماؤ تخریب کاروں نے 

اپریل کو ماؤ تخریب کاروں نے چھتیس گڑھ میں ہی نیم  25سوکما کے گاؤں بھیجی میں ہالک کر دیا۔  

کر دیا۔حملے کے وقت ہالک ہونے والے یہ  سپاہی سڑک کی  اہلکاروں کو ہالک 25فوجی دستوں کے 

 تعمیر کیلئے سیکیورٹی ڈیوٹی پر موجود تھے۔

 

: انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ فوج، نیم فوجی دستوں اور تخریب کارقوتوں اغوا کے واقعات

غوا کیا۔ انسانی حقوق کی نے منی پور، جھاڑکھنڈ اور ماؤ کے زیر اثر  عالقوں سے بے شمار افراد کو ا

تنظیموں نے قیدیوں کے ساتھ تشدد اور زیر حراست قتل کے واقعات کی نشاندہی کی ہے۔ اس سال کے 

دوران ذرائع ابالغ نے تخریب کار گروپوں کی طرف سے منی پور میں اغوا کے کیسز رپورٹ کئے۔ 

کوکی قبیلے کے تین ارکان پور کے  نیمیڈیا کی رپورٹس کے مطابق مئی میں عسکریت پسندوں نے م

کو اغوا  کیا اور اُن میں سے دو کو مار ڈاال۔اس واقعے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ 

منی پور کے  یونائیٹڈ این جی اوز مشن نےجون کے دوران   ٓاسام رائفلز، منی پور پولیس اور فوج 

 291مت دری اور گمشدگیوں کے سمیت سیکیورٹی فورسز کی طرف سے   ماورائے عدالت قتل، عص

 واقعات کی نشاندہی کی۔ 

 

: ایسی اطالعات تھیں کہ سرکاری سیکیورٹی فورسز نے  مبینہ جسمانی تشدد، سزا اور ایذا رسانی

تخریب کاروں،  دہشت گردوں اور زخمی مظاہرین   پر   حراست کے دوران تشدد کیا، اُن کی عصمت 

 دری کی اور اُن سے برا سلوک کیا۔ 

 

: بتایا گیا ہے کہ تخریب کاروں نے سرکاری امالک پر حملوں کیلئے بچوں کو استعمال کیا۔ فوجی بچے

سال تک کے لڑکوں اور لڑکیوں کو  12سے  6وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ ماؤ نواز گروپوں نے 

کھنڈ، ار، جھاڑہمخصوص بچوں کے یونٹس )بال دستہ اور بال سنگھم( میں بھرتی کیا۔ یہ بھرتیاں ب

چھتیس گڑھ اور اُڑیسہ میں کی گئیں۔ ماؤ نواز گروپوں نے بچوں کو لڑائی اور جاسوسی کی 

کارروائیوں کیلئے استعمال کیا۔ تخریب کاروں نے بچوں کو جاسوسی اور پیغام رسانی  کے عالوہ 

 ہتھیار استعمال کرنے، دھماکہ خیز مواد نصب کرنے اور جاسوسی سرگرمیوں کی تربیت دی۔ 

 

وام متحدہ کم عمر فوجیوں کے بارے میں تمام الزامات کی تصدیق تو  نہ کر پائی مگر پارلیمان کو اق

پیش کی گئی رپورٹوں میں اس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ ماؤ نواز گروپوں کی جانب سے بچوں 

کی سال تک  12کو مبینہ طور پر بھرتی کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔  مبصرین نے اطالع دی ہے کہ  

ملیشیا کے رکن تھے۔ بچے مبینہ طور پر ہتھیار اور  اتحادی عمر کے بچے ماؤ نواز یوتھ گروپوں اور

استعمال کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ماؤ نواز گروپ بچوں کو اُن   (IEDs)خود ساختہ دھماکہ خیز بم 

ممکنہ  کوشش کے کی رضامندی کے بغیر جبراً اپنے ساتھ رکھتے تھے اور بچوں کو فرار ہونے کی 

حوالے سے خطرناک نتائج کی  دھمکی دیتے تھے جس  میں اُن کے خاندان کے افراد کو قتل کرنے کی 

ماؤ نواز گروپوں سے وابستہ رہنے والی عورتوں کی بیانات  کی ماضی میں دھمکیاں بھی شامل تھیں۔  

بنیاد پر حکومت کا کہنا تھا کہ کچھ ماؤ نواز گروپوں میں عصمت دری اور تشدد کے دیگر طریقوں 

سمیت جنسی تشدد عام تھا۔غیر سرکاری تنظیموں نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ جھاڑکھنڈ 
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ٹریگر ساتھ رکھنے پر مجبور کرتے تھے۔  پولیس نے ٹریگر کرنے  IED میں ماؤ نواز گروپ بچوں کو

 والے ٓاالت قبضے میں لینے کیلئے بچوں کے خالف کارروائی نہیں کی۔

 

حکومتی ذرائع کے مطابق ماؤ نواز مسلح گروپوں نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی کے دوران 

رہ عالقوں میں ماؤ نواز گروپوں کی طرف سے بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ متاث

۔ اسکولوں کو فوجی بیرکوں ہوتی رہی رسائی متاثرتک  تعلیم  بچوں کی اسکولوں پر حملوں کے باعث

اور اڈوں کے طور پر استعمال کرنے کی اطالعات مسلسل موصول ہوتی رہیں۔ اسکولوں کے نزدیک 

ایسی اطالعات بھی موصول ہوئیں کہ چھتیس گڑھ سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی تشویش کا باعث رہی۔ 

 میں مسلح گروپوں نے اسکولوں کے بچوں کو بھرتی کیا۔

 

کی نگرانی کے مرکز کا اندازہ ہے کہ ملک  بےدخلی  : اندرون ملک یادتیاںزلڑائی سے متعلقہ دیگر 

 الکھ افراد بے دخل ہوئے۔ 28میں  2016میں لڑائی، تشدد اور قدرتی ٓافات کے باعث 

 

 نقل مکانی وزیر مملکت برائے داخلہ اُمور ٓاہیر نے پارلیمان کے ایوان زیریں کو بتایا کہ ملک میں 

کے لگ بھگ ہے۔ جموں و کشمیر کی  62,000کشمیری خاندانوں کی تعداد  رجسٹرڈ کرنے والے

ھمکیاں ریاستی حکومت نے بتایا کہ وادی کشمیر میں کشمیری پنڈتوں )ہندو( کو اس سال کے دوران  د

سے دسیوں ہزاروں کشمیری پنڈت فرار ہو  1990ملیں۔  لڑائی اور پر تشدد کارروائیوں کی وجہ سے 

کر جموں، دہلی اور ملک کے دیگر عالقوں کی طرف چلے گئے۔ان پر تشدد کارروائیوں میں کشمیری 

یاء کی چوری گاہوں کو تباہ کرنا، جنسی زیادتی اور ملکیتی اش علیحدگی پسندوں کی طرف سے  عبادت

 ۔یں شامل تھ

 

کشمیری پنڈت مہاجر خاندانوں کو اپارٹمنٹ االٹ  31اس سال کے دوران ریاست جموں و کشمیر نے اُن  

کی دہائی کے دوران وادی کشمیر کو چھوڑ کر نہیں گئے۔  یہ فلیٹ کشمیری مہاجروں  1990کئے جو 

نظوری کے نتیجے میں تعمیر پروگرام کے تحت مرکزی حکومت کی طرف سےم ایک  کےبحالی  کی 

 ۔تھے کئے گئے

 

ماؤ تخریب کاروں اور سرکاری فوجوں کے درمیان مرکزی اور مشرقی عالقوں میں قبائلی جنگلی 

دنی وسائل کے حصول کیلئے مسلح تنازعہ جاری رہا۔ جنوبی ایشیا کے دہشت ععالقوں کی زمین اور م

سے متاثرہ عالقوں وں مطابق  ماؤ نواز   گردی سے متعلق پورٹل کے تنازعات سے متعلق نقشے کے

ا، اُڑیسہ، چھتیس گڑھ، نہ میں مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرالہ، تامل ناڈو، ٓاندھرا پردیش، تلنگا

ار، اُتر پردیش اور ٓاسام شامل تھے۔انسانی حقوق کے علمبرداروں کا کہنا ہجھاڑکھنڈ، مغربی بنگال، ب

صرف ماؤ نواز افراد کو دبانا تھا بلکہ قبائلی آبادیوں کو اُن کی  ہ مقصد ن ہے کہ حکومت کے ٓاپریشنز کا

 زمینوں بے دخل کرنا بھی تھا  تاکہ نجی شعبے کو ان زمینوں کی خریداری کا موقع فراہم کیا جا سکے۔

 

سرکاری کے درمیان ہونے والی لڑائی اور نتیجتا کالعدم قرار دی گئی ٍ  ماؤ نواز گروپوںمیں  2005

بے گھر ہونے والے قبائلی  کے درمیان لڑائی کے دوران‘ سلوا جودوم’سرپرستی میں بننے والی ملیشیا 

 لوگوں کے لیے چھتیس گڑھ میں  اندرونی طور پرنقل مکانی کرنے والوں  کے کیمپ   جاری رہے۔

کام  میں  تعلیمی اداروں  کی رپورٹوں  نے چائے کے کھیتوں  اور   کے دوران ذرائع ابالغ بھر سال 

خالف ورزیاں  کرنے والے کارکنوں کے خالف کارپوریشنوں کی زیادتیوں کا ذکر کیاجن میں قانون کی 

شامل ہیں۔بعض واقعات میں کمپنیوں کی طرف سے طبی سہولتیں روک لینے پر پر تشدد ہڑتالیں ہوئیں۔ 
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 کےلیے مطابق کارکنوں میں  کمپنیوں کی طرف یہ سہولتیں فراہم کرنا قانوناً الزمی تھا۔ دیگر رپورٹوں

 سے گزرتے ہوئے کمپنی کے رہائشی عالقوں  اورپینے کے صاف پانی تک رسائی میں مشکالت 

 نالوں  کی نشاندہی  کی گئی۔گندے پانی کے 

 

کے دوران بیجا پور ڈسٹرکٹ میں  2015کو معلوم ہوا کہ چھتیس گڑھ پولیس نے  NHRCجنوری کو  6

نے ریاستی حکام کو ہدایت کی کہ وہ متاثرہ عورتوں  NHRCدری کی۔ قبائلی عورتوں کی عصمت  16

نے جنسی  NHRCکرنے والوں کے خالف کارروائی کا آغاز کرے۔ اور زیادتیکو معاوضہ ادا کرے 

خواتین نے  میں متاثرہ زیادتی کے اُن الزامات کے بارے میں بھی تحقیقات شروع کیں جن کے بارے 

میں کسی  ھی۔ تاہم سال کے اختتام تک تحقیقات یا معاوضے کی ادائیگیمیں شکایت کی ت 2016جنوری 

 کے بارے میں کوئی اطالع موصول نہیں ہوئی۔ پیش رفت 

 

 :یںشامل تھدرج ذیل  چیزیں  جس میں  ،: شہری ٓازادیوں کا احترام 2سیکشن ۔ 

 

 الف: پریس سمیت ٓازادی اظہار

دیتا ہے لیکن اس میں واضح طور پر پریس کی ٓازادی کا ٓائین تقریر اور اظہار کی ٓازادی کی ضمانت 

 تھیں اگرچہ ایسی مثالیں بھی موجودنے عمومی طور پر ان حقوق کا احترام کیا تذکرہ نہیں ہے۔حکومت

ذرائع ابالغ کے اداروں پر دباؤ ڈاال یا اُنہیں  نے تنقید کرنے والے  جن میں مبینہ طور پر حکومت

 راساں کیا۔ہ

 

تاہم ہیومن  باقاعدگی سے تنقید کی ۔  حکومت پر   کھلم کھال یا پھر نجی سطح پر  فراد نے  :ٓازادی اظہار

کے مطابق بعض اوقات بغاوت اور مجرمانہ اعانت کے قوانین کو اُن شہریوں پر  HRWرائیٹس واچ 

ریاستی مقدمات چالنے کیلئے استعمال کیا جاتا رہا جنہوں نے سرکاری عہدیداروں پر تنقید کی یا پھر 

سیاسی نظریات کے  افراد کو پالیسیوں کی مخالفت کی۔ بعض مخصوص کیسز میں مقامی حکام نے

نے زور دے  اظہار کیلئےنفرت ٓامیز تقاریر کے خالف موجود قوانین کے تحت  گرفتار کیا۔ فریڈم ہاؤس 

ہ ٓازادی رائے پر نقصان پہنچ رہا ہے۔ادار اظہار کی آزادی کو کہ ملک میں کر اس موقف کا اظہار کیا 

براہ راست حملوں کے خالف حکومت کی مسلسل خاموشی کی جانب توجہ دالتا ہے۔ بعض مثالوں میں 

تو حکومت نے مبینہ طور پر ذرائع ابالغ کے اُن اداروں کیلئے سرکاری اشتہارات کو روکے 

طریق کار  رکھاجنہوں نے حکومت پر تنقید کی جس کی وجہ سے کچھ اداروں کو خود سے سنسرشپ کا

سے اپریل  2016کی انڈیا فریڈم رپورٹ  میں جنوری  Th Hootاپنانا پڑا۔ میڈیا کے نگران ادارے 

مجموعی طور پر ’’کے درمیان ہونے والے کیسز کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے ،  2017

ٓازادی کے محدود ہونے کے بارے میں ایک احساس پیدا ہوا جس کا حالیہ برسوں میں تجربہ نہیں ہوا 

ر پابندی  پ کم از کم تین ٹیلی ویژن نیوز چینلز،حملوں 54صحافیوں پر مبینہ طور پر  میں رپورٹ ‘‘ تھا۔

واقعات کی  45افراد اور گروپوں کے خالف بغاوت کے  کی بندش اور اداروں 45انٹرنیٹ کے  ،

 تفصیالت فراہم کی گئیں  ۔

 

کو پولیس نے اُس وقت گریجو ایٹ  طالبہ  ایک یمارچ کو ریاست تامل ناڈو کی پیریار یونیورسٹی ک 12

بوں کے خالف جاری احتجاج کی حمایت پکڑا جب وہ  حکومت کی طرف سے تیل کی تالش کے منصو

سٹرکٹ کے مقام نیڈو واسال اور ڈحکومت کے یہ منصوبے پوڈوکوٹائی ی۔ تھ یمیں پمفلٹ تقسیم کر رہ

تھنجاوور ڈسٹرکٹ کے کادرامنگلم کے مقام پر تھے۔ پولیس نے غنڈہ ایکٹ کی شق استعمال کی جس 

کےامکان  کے بغیر  امتناعی  نتضماکسی کسی عادی مجرم کو ایک سال کیلئے اسے  کے تحت 
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کے پاس وزارت ، جن حراست میں رکھنے کا اختیار حاصل ہے۔ وزیر اعلٰی ایڈپاڈی کے پاالنسوامی 

وہ مختلف ’’ کی حراست کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ طالبہ اُنہوں نے   ،داخلہ کا قملدان بھی ہے

 ‘‘۔رہی تھی بناحتجاجوں میں شرکت کرتے ہوئے عوامی سطح پر گڑبڑ کا باعث 

 

عال کارکن اور انسداد بدعنوانی کی تنظیم کریشک مکتی سنگرم سامیٹی ایک ف کے RTIستمبر کو  13

 جب بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا اس کےایک روز بعد  کے صدر  اکھیل گوگوئی  کو ٓاسام میں 

مختلف پالیسیوں پر نکتہ چینی کی کی  (BJP)اُنہوں نے ایک تقریر میں برسراقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی 

ماؤ نواز بھی قرار دیا۔ اُن کا کیس سال کے ٓاخر تک جاری   تھی۔ اس کے عالوہ گوگوئی کو حکومت نے

 رہا۔

 

۔ قانون کے کیا وسیع تر نظریات کا اظہار نے عمومی طور پر  : ٓازاد میڈیاپریس اور میڈیا کی ٓازادی

تحت ایسے مواد کی ممانعت ہے جس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے یا گروپوں کے درمیان 

پرنٹ میڈیا، براڈکاسٹ میڈیا  اور کتابوں کی اشاعت  نے ان شقوں کو   مخاصمت کو ہوا ملے اور حکام 

 لگانے کےلیے استعمال کیا ۔اورتقسیم پر پابندی 

 

CBI  جون کو فراڈ  کے الزامات پر  5عہدیداروں نےNDTV  کے بانی پرانوئے روئے کی رہائش گاہ

نے ان چھاپوں  کو پریس کی ٓازادی پر کھلم کھال سیاسی حملہ قرر دیا۔  NDTVاور دفاتر کی تالشی لی۔ 

قیادت کے خالف تنقیدی رپورٹوں کے تناظر میں ان  BJPکی  NDTVدوسرے خبررساں اداروں نے 

پر  CBIقرار دیا۔ دی ایڈیٹرز گلڈ ٓاف انڈیا نے ان چھاپوں پر تشویش کا اظہار کیا اور  چھاپوں کو سیاسی

ستمبر کو  11زور دیا کہ وہ میڈیا کیلئے ٓازادی اظہار اور قانون کی باالدستی کے عمل کو قائم رکھے۔ 

ے کا اعالن ہندوستان ٹائمز کے مالک شوبھانا بھارتیہ نے مدیر اعلٰی بوبی گھوش کو ادارے سے نکالن

ہیٹ ’’کی قیادت بشمول وزیر اعظم مودی کے ناقد تھے اور وہ ہندوستان ٹائمز کے  BJPکیا۔ گھوش 

کے خالق تھے جس کا تعلق مسلمانوں، دلت، خواتین، لیزبین، گے، بائی سیکشوئل، ٹرانس ‘‘ ٹریکر

یازی رویہ اپنایا اور ایسے دیگر گروپوں سے تھا جن کے خالف امت LGBTجینڈر اور انٹر سیکس یعنی 

 جاتا ہے۔

 

نومبر کو کارٹونسٹ جی باال کو ایک ایسے کارٹون کی اشاعت پر گرفتار کیا گیا جس میں تامل ناڈو  5

کے وزیر اعلٰی ایڈپاڈی  کے پاالنی سوامی اور ریاستی حکومت کے دوسرے عہدیداروں پر تنقید کی 

ھا۔ باال کے اس کارٹون میں دکھایا گیا تھا کہ گئی تھی۔اُنہوں نے اسے اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کیا ت

افسر اپنی امارت اور خوشحالی کیلئے کوشاں تھے بجائے اس کے کہ شہریوں کے مسائل کا حل نکاال 

جائے۔ پولیس نے تصدیق کی کہ باال کو گرفتار کیا گیا اور اُن پر الیکٹرانک شکل میں نازیبا اور اہانت 

 نومبر کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ 6د کیا گیا۔ اُنہیں آمیز مواد چھاپنے کا الزام عائ

 

ریڈیو سٹیشنوں پر اپنی اجارہ داری برقرار رکھی اور نشریات کو سرکاری ملکیت  AMحکومت نے 

تک محدود کر دیا اور ایف ایم ریڈیو کے الئسنس صرف تفریحی اور تعلیمی  (AIR)کے آل انڈیا ریڈیو 

دور  یملکیت ےنے حکومت ک نیٹ ورک شعبے کے سیٹالئیٹ ٹیلی ویژنئے۔ نجی یمواد تک محدود کر د

 کچھنشریاتی اداروں میں سیاسی مداخلت کے کے کی فضا بنا دی۔ سرکاری ملکیت لے درشن کیلئے مقاب

اگست کو تریپورہ کے وزیر اعلٰی مانک سرکار نے الزام لگایا کہ  15الزامات بھی سامنے آئے۔ 

بیان کو نشر کرنے سے انکار  دیئے جانے والے  کے انو نےیوم آزادی پر دوردرشن اور آل انڈیا ریڈی

کی درآمد اور فروخت پر اُن کے مواد کی وجہ سے پابندی  ںکر دیا۔ ریاستی حکومت نے بعض کتابو
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لگا دی کیونکہ حکومت کے سینسرز کے مطابق یہ اشتعال انگیز تھا اور مذہبی کشیدگی کو ہوا دے سکتا 

 تھا۔

 

:  بعض صحافیوں اور میڈیا کے افراد کو اپنی رپورٹنگ کے حوالے سے مبینہ ہراساں کرنا تشدد اور

کا سامنا رہا۔  پریس کونسل آف انڈیا کی ایک ذیلی کمیٹی نے سال  اں کیے جانے طور پر تشدد اور ہراس

ں پیش کی جس کا تعلق پریس کی آزادی کے  تحفظ اور   صحافیو ایک رپورٹ  کے دوران  حکومت کو

سے لیکر اب تک کم  1990وجہ دالئی گئی کہ ت کی اپنے پیشے سے دیانتداری سے تھا۔ رپورٹ میں

صحافی ہالک ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں صرف ایک ہی مقدمے میں سزا سنائی گئی  80سے کم 

 ہے۔

 

ے ے حوالخاص طور پر خاتون صحافیوں کاں کرنے کے سلسلے میں ،ہراس فون  آن الئن اور موبائل

خواتین  کارکنوں اور صحافیوں نے اطالع دی کہ اُنہیں  فعال اور چند آئے ۔نمایاں طور پر سامنے  سے

کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں بدسلوکی پر مبنی نازیبا ٹویٹس موصول ہوتی  ”Trolls“ہر ہفتے   

 نے اس مسئلے کی طرف توجہ دالنے کیلئےایک مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ HTہیں۔ 

 

نے صحافیوں پر حملوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔  (CPJ)افیوں کے تحفظ کی کمیٹی صح

تیلگو دیشم پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک  جماعت کے مطابق برسراقتدار  CPJمثال کے طور پر 

کام کرنے والے ایک رپورٹر کے لیے   ں  نے مبینہ طور پر ایک تیلگو روزنامے میواحقانون ساز کے 

اس حملے کی ویڈیو بنا لی گئی تھی اور  فروری کو ٓاندھرا پردیش میں پیش ٓایا۔  5پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ 

یہ حملہ مبینہ طور پر مقامی رسالے میں شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے خالف انتقامی 

غیر قانونی طور پر ریت کی کان کنی اور  پرائی قانون ساز اور اُس کے بھ سکارروائی تھی جس میں ا

 بینک قرضوں کی عدم ادائیگی کا الزام لگایا گیا تھا۔

 

ر صحافی اور فعال کارکن گوری لنکیش کو گولی مار کر ہالک کر دیا گیا۔ قتل کی یینایک س ستمبر کو 5

حکومت نے ایک خصوصی یہ واردات بنگلور میں اُن کی رہائشگاہ پر تین حملہ ٓاوروں نے کی۔کرناٹک 

ستمبر کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے  11تحقیقاتی ٹیم بنائی تاکہ اس قتل کی چھان بین کی جائے۔ 

ہائی کمشنر زید رعد الحسین نے لنکیش کے قتل کے واقعے کو  ایک ایسی صحافی  کے قتل کے طور 

ہ لیا۔ اس سلسلے میں کوئی اثرات کا جائز  پر پیش کیا جس نے فرقہ واریت اور نفرت کے سخت

 گرفتاری عمل میں نہ ٓائی اور چھان بین سال کے ٓاخر تک جاری رہی۔

 

مارا پیٹا گیا اور پھر چھریوں کے وار  اس وقت  ستمبر کو ٹیلی ویژن صحافی شنتو بھوومیک  کو 20

ان ہونے کے فرنٹ کے درمیباشندوں کر کے ہالک کر دیا گیا جب وہ پولیس اور تری پورہ کے مقامی 

والی جھڑپوں پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔نیشنل یونین ٓاف جرنلسٹس انڈیا اور دوسروں نے بھومیک کی 

 موت کی مذمت کی اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے صحافی تحفظ ایکٹ بنانے پر زور دیا۔

 

ا شرما کو اکتوبر کو ایک رپورٹ میں رپورٹرز ودٓاؤٹ بارڈرز نے اطالع دی کہ صحافی ڈیکش 3

زیادتی اور موت کی دھمکی کے پیغامات ملے۔ اس رپورٹ میں وہ دھمکیاں بھی شامل تھیں جو ایشین 

ہندو کے محمد علی، فرسٹ پوسٹ کے ڈیبوبراٹ گھوس  اور این  ی نیوز انٹرنیشنل کے ابھے کمار ، د

ھی ایسی دھمکیوں ڈی ٹی وی کے سونال مہروتڑا کپور کو دی گئیں۔ ان کے عالوہ مزید کئی صحافی ب

 کا شکار رہے۔
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: جون میں یونین وزارت برائے اطالعات و نشریات نے کیرالہ میں ایک سینسرشپ یا مواد پر پابندیاں

فلم فیسٹول کے دوران تین فلموں  کو دکھانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔فیٹولز کے موقع پر 

سے اجازت یا سرٹیفکیٹ   (CBFC)رٹفیکیشن نٹرل بورڈ ٓاف فلم سیدکھائی جانے والی فلموں کو س

نسر کے استثنا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تین فلمیں جواہر یدرکار نہیں ہوتا۔ لیکن اُنہیں وزارت سے س

الل نہرو یونیورسٹی میں ہونے والے احتجاج ، کشمیر میں شورش اور پی ایچ ڈی کے طالب علم فعال 

 یں۔کارکن روحیت ورما کی خود کشی سے متعلق تھ

 

نے نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات امریتا سین  کے بارے میں ایک دستاویزی فلم   CBFCجوالئی میں 

نے دستاویزی فلم کے اُن حصوں پر  CBFCدکھانے کی اجازت نہیں دی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 

صطالحات استعمال کی کی ا‘ ہندتوا’اور ‘ ہندو انڈیا’، ‘گجرات’، ‘گائے’اعتراض کیا تھا جہاں سین نے 

کو خاموش لفظونکی ہدایت کے مطابق ان چار  CBFCتھیں۔ دستاویزی فلم کی فلم ساز ثمن گھوش نے 

 کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

 

نےاپریل میں دہلی کے  BJP: بھارتیہ جنتا پارٹی گالی گلوچ سے متعلق قوانین/توہین ٓامیز تحریروں 

ف شکایت درج کرائی کیونکہ اُنہوں نے قومی الیکشن کمشن پر وزیر اعلٰی اروند کیجری وال کے خال

ووٹنگ کی مشینوں سے دھاندلی کرنے کا الزام لگایا تھا جس کی وجہ سے ریاست پنجاب کے انتخابات 

 میں کیجری وال کی عام ٓادمی پارٹی کو انتخابی مقابلے میں شکست ہو گئی تھی۔ 

 

میں میڈیا کے استعمال والے مواد پر پابندی لگاتے ہوئے :  سرکاری حکام نے بعض کیسز قومی سالمتی

 اُن قوانین کا حوالہ دیا جو قومی مفاد کا تحفظ کرتے ہیں۔مثال کے طور پر ریاست جموں و کشمیر نے

اپریل کو انٹر نیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو  26سڑکوں  پر  مسلسل ہونے والے مظاہروں کے بعد

بالک کر دیں۔ ان میں  ایک ماہ کے لئے ور فوری پیغامات والی سائیٹس کوحکم دیا کہ وہ سوشل میڈیا ا

فیس بک، وھٹس ایپ اور  ٹویٹر  شامل تھے۔ یہ پہال موقع تھا جب ریاستی حکومت نے سوشل میڈیا کی 

 انفرادی ویب سائیٹس کو بند کیا بجائے اس کے کہ انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروس پر پابندی عائد کی جاتی۔

 

میں جاری ہونے والے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق  2016:  جون سرکاری اثراتغیر 

 (FCRA)گولیٹری ایکٹ  ینے اس خیال کا اظہار کیا کہ فارن کنٹریبیوشن ررکے خصوصی رپورٹ

 شقوں کا بڑھتا ہوا استعمال کیا گیا جس کا مقصد شہری، سیاسی، اقتصادی ، سماجی، ماحولیاتی یا’’ کی

ثقافتی ترجیحات کی وکالت کرنے والی تنظیموں کو خاموش کرنا تھا  جن کے خیاالت حکومت کے 

کے الئسنس کی وں بیان میں غیر سرکاری تنظیموں کیلئے غیر ملکی بینک‘‘ خیاالت سے مختلف تھے۔ 

ے۔ منسوخی کو اجاگر کیا گیا جن میں گرین پیس انڈیا، الئیرز کولیکٹو اور سب رنگ ٹرسٹ شامل تھ

 ان ٹس واچ نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ بھارت سے کہیں کہ وہئمئی میں ہیومن را

غیر سرکاری تنظیموں  اور دیگر اداروں کو ہدف بنانا ختم کرے جو حکومت اور اس کی پالیسیوں پر 

 تنقید کرتے ہیں۔

 

 انٹرنیٹ کی ٓازادی

 

اور آن  ، انٹرنیٹ تک  رسائی میں خلل اندازیاںرکاوٹیں حکومت کی طرف سے انٹرنیٹ تک  رسائی میں

استعمال   یایڈ۔ یہ بھی اطالعات تھیں کہ حکومت گاہے بگاہے ڈیجٹل مکی گئی الئن مواد کی سینسرشپ 
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جیسا کہ چیٹ روم اور انفرادی بات چیت کیلئے رابطے۔ قانون  ہے کرنے والوں کی نگرانی کرتی

ٹس اور مواد کو بالک کر سکتی ہے اور  اُن ئاُن انٹرنیٹ سا  کومتحکومت کو اختیار دیتا ہے کہ ح

پیغامات کو مجرمانہ قرار دے سکتی ہے جو اُس کے خیال میں اشتعال انگیز ہیں۔ مرکزی اور ریاستی 

کمپیوٹر کی معلومات  کو بالک کرنے ، روکنے، نگرانی کرنے یا ان کے کوڈ  حکومتوں کے پاس

 ۔اختیار موجود ہے کرنے کا  توڑنے کے لئے ہدایات جاری

 

میں سپریم کورٹ نے انفارمیشن ٹکنالوجی قانون کی ایک شق کو ختم کر دیا تھا جس کے نتیجے  2015

ہونے والی کے دوران سوشل میڈیاپر شائع ہونے والے مواد کی وجہ سے  2015 سے 2012میں 

دوسری شقوں کو قائم رکھا جس میں گرفتاریوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے 

بھارت کی کومواد بالک کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ایک شق حکومت  اآن الئن حکومت کو مخصوص

خود مختاری اور یک جہتی، بھارت کے دفاع، ریاست کی سالمتی اور بیرونی ملکوں کے ساتھ دوستانہ 

کا اختیار  کاحکم جاری کرنےکو بالک کرنے   ٓان  الئن مواد  امن عامہ کے مفاد کے تحتتعلقات یا پھر 

 دیتی ہے اوراس  کیلئے حکومت کو عدالتی منظوری درکار نہیں ہوتی۔

 

اگست کو مواصالت کی مرکزی وزارت نے نئے ضوابط کا اعالن کیا جن میں حکومت کو اجازت دی  7

یلئے ٹیلی فون اور کے دوران یا عوامی سالمتی ک‘‘عوامی ہنگامی صورت حال’’گئی تھی کہ وہ کسی 

انٹرنیٹ کی سروسز کو عارضی طور پر بند کر سکتی ہے۔  ماہرین توجہ دالتے ہیں کہ ان قواعد و 

لیکن اُنہوں نے ناجائز  ےکہ انٹرنیٹ کو زیادہ منظم انداز میں بند کیا جا سک کا مقصد یہ تھا کہضوابط 

اچ کے مطابق جنوری سے جون تک سینسرشپ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہیومن رائٹس و

میں  2016مرتبہ انٹرنیٹ کو عارضی طور پر بند کیا۔  20حکومت نے ملک بھر میں مختلف مقامات پر 

 مرتبہ شٹ ڈاؤن کی اطالع ملی تھی۔  31

 

ریاست جموں و کشمیر میں کئی ہفتوں کے تشدد اور کرفیو کے دوران انٹرنیٹ تک رسائی اور سہولتوں 

ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ ان میں کبھی  کبھی  ی گئی اور میں اکثر کمی ک

ہبی فرقے ڈیرہ سچا سوداکے وسیع تر مظاہروں کے دوران مذ ہریانہ بھی شامل رہا جہاں اگست میں

انٹرنیٹ سہولتوں میں کمی کی گئی۔ حکومت کا دعوٰی ہے کہ بعض اوقات  سوشل میڈیا کی طرف سے  

ہیوم رائٹس واچ  ضروری تھا۔ روکنے کیلئے انٹرنیٹ تک رسائی محدود کرنا  دینے کا عمل ہوا  تشدد کو

کے مطابق حکام بعض اوقات قانونی طریق کار کی پاسداری کرنے میں ناکام رہےاور بعض واقعات 

 ری طور پر دیا گیا۔ومیں شٹ ڈاؤن کا حکم غیر ضر

 

کے پہلے نصف یعنی چھ ماہ  2016الع دی کہ نے اط The Hootوالئی میں میڈیا کے نگران ادارے ج

تک  23 تھی جو اس سا  ل کت پیلے چھ ماہ میں  بڑھ کر 8کے دوران شٹ ڈاؤن کے واقعات کی تعداد 

 پہنچ گئی۔

 

جوالئی اور اگست میں مرکزی حکومت کی وزارت برائے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی نے 

  کہا کہ وہ سےپر مبینہ طور پر ٹویٹر شکایت کی بنیاد پر ایک  ریاست جموں و کشمیر کی پولیس کی

ے وزارت ن سے الحق خطرے کے پیش نظر انہیں بالک کر ے۔  اکاؤنٹ، ٹویٹس اور ہیش ٹیگ  248

امن عامہ کے مفاد اور کسی ممکنہ  جن میں قابل اعتراض مواد پایا گیا، ،اکاؤنٹس اور ٹویٹس کو  115

 جرم کو روکنے کی خاطر بند کرنے کی درخواست کی۔
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رنے کا سوشل میڈیا پر نازیبا اور توہین ٓامیز مواد شائع کرنے کی وجہ سے افراد پر فرد جرم عائد ک

مثال کے طور پر بی جے پی نے دہلی کے وزیر اعلٰی اروند کیجری وال کے خالف  سسلہ جاری رہا۔

کو  صیس بک پر انتخاب سے متعلق مواد پوسٹ کرنے پر الزام عائد کئے۔ مدھیہ پردیش میں ایک شخف

کی  مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات پر گرفتار کیا گیا۔ اُس نے ایک نیک اور صالح شخص

ناتھ کی  ہندو قوم پرست یوگی ادتیہ ایک ایسی تصویر پوسٹ کی تھی جس میں وہ گوشت خرید رہا تھا۔ 

ی سوشل کاتر پردیش کے وزیر اعلٰی کے طور پر تقرری کے بعد متعدد تاقدین کو مبینہ طور پر اُن 

 میڈیا پر پوسٹس اور مواد کی وجہ سے فرد جرم عائد کی گئی۔

 

نے سرکاری اداروں کو یہ اجازت دینا جاری رکھی کہ وہ جج یا ملزم  (CMS)نٹرل مانیٹرنگ سسٹم یس

وسیع بنیادوں  پر الیکٹرانک  CMSالیکٹرانک ابالغ کی نگرانی کر سکیں۔  ےغیر اُن کے بیکو اطالع دئ

نگرانی کی ڈیٹا مائننگ کا  پروگرام ہے جسے سرکاری سرپرستی میں چلنے والے ٹیلی کمیونی کیشنز 

سیکیورٹی اداروں اور انکم ٹیکس عہدیداروں کو  CMSٹکنالوجی کے ترقیاتی مرکز نے انسٹال کیا تھا۔ 

مواصالتی نیٹ ورک کی وسیع تر رسائی دیتا ہے اور اس سے اُنہیں یہ صالحیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ 

کالز سن  اور موبائل فون  لانٹرنیٹ پروٹوکو  روموبائل، لینڈ الئن اور سٹالئیٹ ٹیلی فون کالز، وائس او

 وگوں  اصل وقت میں  ورسکیں ا ھپڑپیغامات  ٹیکسٹاور ریکارڈ کر سکیں ، نجی ای میلز ،اور موبائل۔

عدالتوں یا پارلیمنٹ کے کسی عمل  کی جغرافیائی موجودگی کا پتہ چال سکیں۔ حکام اس کے ذریعے

سوشل میڈیا پر  ڈالی گئی پوسٹس کی نگرانی کر سکتے ہیں اور اسے استعمال کرنے دخل کے بغیر

،کیا ٹس پر جاتے رہے ہیںئساکن سوشل میڈیا پر  بھی پتہ چال سکتے ہیں کہ وہ یہ والوں کے بارے میں 

۔ نگرانی کی یہ کیا شیئر کرتے رہے ہیں  اور کن کن سرچ انجنز پر کیا کیا سرچ کرتے رہے ہیں 

کو دستیاب تھی۔ ان میں انٹیلی جنس بیورو، ریسرچ اینڈ انیلسز ونگ  ںداروا  9سہولت  سیکیورٹی کے 

 اور داخلہ امور کی وزارت شامل ہے۔

 

وزارت کے وزیر مملکت منوج سنگھ نے پارلیمان کے ایوان باال کو مطلع کیا  اگست میں مواصالت کی

کہ حکومت نے قانونی طور پر نظر رکھنے کے عمل اور مواصالت کی نگرانی کو خود کار بنانے 

کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے۔ انٹرسیپشن  اور نگرانی کا قانون نگرانی کا ایک ایسا نظام  CMS کیلئے

جس سے بغیر اجازت کے انٹرسیپشن کو روکا جا سکتا ہے۔ بغیر اجازت انٹرسیپشن کی فراہم کرتا ہے 

 تین برس قید کی سزا ہے۔ ر زیادہ سے زیادہسزا جرمانہ او

 

کی انڈیا کنٹری رپورٹ میں ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے  2016م ہاؤس نے اپنی ڈفری

حقوق بشمول رسائی، مواد پر حدود اور انفرادی حقوق کی خالف ورزی کے حوالے سےملک کو 

میں نسبتاً کم ہوئی  2016قرار دیا۔ فریڈم ہاؤس کے مطابق انٹرنیٹ کی ٓازادی ‘‘ جزوی طور پر ٓازاد ’’

غیر سرکاری تنظیم نے مقامی حکام اس  میں کی گئی پیش رفت کو نقصان پہنچا۔  2015اور  2014اور 

کی طرف سے نیٹ ورک بند کرنے کے احکامات کی تعداد میں اضافے کی اطالع دی۔ رپورٹ میں ٓان 

الئن پوسٹ کے مواد کیلئے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں پر حملے کرنے کے واقعات قلم بند کئے گئے 

ٹس ایپ پر جاری کی گئی اطالعات کے باعث گرفتار کیا اافراد کو و 17گیا کہ کم سے کم  اور بیان کیا

ارکان کی طرف  دوسرے  گیا۔ ان میں گروپ ایڈمنسٹریٹرز بھی شامل تھے جن کی گرفتاری گروپ کے

 سے مواد شیئر کرنے کی بنیاد پر عمل میں ٓائی۔

 

چ انجنز کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اور حکام ممکنہ طور پر ممنوعہ مواد کی اشاعت کیلئےسر

کے ڈیٹا کو فراہم کرنے کی بھی درخواست دی۔  صارفین حکومت نے بعض اوقات انٹرنیٹ کمپنیوں سے 
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 2016فیس بک کی شفافیت کے بارے میں اپریل میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق حکومت نے 

 52خواستیں دیں اور فیس بک نے ان میں سے در 7,289کی دوسری ششماہی میں ڈیٹا کی فراہمی کیلئے

فیصد درخواستوں کی تعمیل کی۔گوگل نے بھی اپنی حالیہ ترین رپورٹ میں حکومت کی طرف سے 

یوزر ڈیٹا کی فراہمی کیلئےکی جانے والی درخواستوں میں اضافے کی خبر دی ہے۔ یکم جنوری سے 

طالعات کی درخواستوں کے بارے اکاؤنٹس کی ا 261جون تک ٹویٹر نے حکومت کی طرف سے  30

فیصد زیادہ تھیں اور  55میں بتایا جو گزشتہ چھ ماہ کے دوران کی جانے والی درخواستون سے 

 درخواستیں دی گئیں۔ 102اکاؤنٹس ختم کرنے کیلئے

 

 تعلیمی ٓازادی اور ثقافتی تقریبات

اور سرگرمیوں پر کبھی حکومت نے ملک کے دورے پر ٓائے غیر ملکی ماہرین اور سکالرز کے سفر 

کبھار پابندیاں لگائیں۔ تاہم بیشتر کیسز میں حکومت نے بین االقوامی تعلیمی کانفرنسوں  اور تبادلوں کی 

 حمایت کی اور ویزے جاری کئے۔

 

تلنگانہ اور ٓاندھرا پردیش میں پولیس نے نچلی ذات دلت کے ماہر تعلیم کانچا ایالئیا شیفرڈ کے خالف 

موصول ہوئیں کہ اُن کی  ںیونکہ اُنہیں ویسیا ذات کے گروپوں کی طرف سےشکایتیکیسز درج کئے ک

ستمبر  12میں کمیونٹی کی عکاسی منفی انداز میں کی گئی تھی۔‘‘ سماجیکا سمگلورلو کوماٹولو’’کتاب 

یشنز اور ایالئیا کی طرف سے ایک دوسرے کے خالف سوسی اکو حیدرٓاباد پولیس نے ویسیا کاسٹ ای

اں کرائی گئی شکایتوں کے بعد تین کیسز کا اندراج کیا۔ ایالئیا نے نازیبا کالز اور موت کی دھمکیدرج 

ستمبر کو ٓاندھرا پردیش کرائمزانویسٹی گیشن ڈپارٹمنٹ  19بارے میں بھی شکایت کی۔ وصول ہونے کے

لف گروپوں نے ایالئیا کے خالف کیس درج کیا جس کی بنیاد مذہب، مقام اور دوسرے ذرائع سے مخت

کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے کے الزامات تھے۔ ٓاندھرا پردیش کی پولیس کے ڈائریکٹر جنرل این 

سمبا سیوا راؤ نے بیان دیا کہ پولیس چھان بین کر رہی ہے کہ ٓایا اس کتاب پر پابندی لگانے کی ضررت 

 ہے یا نہیں۔

 

 ب۔ پر امن اجتماع اور تنظیم کی ٓازادی

 

طور پر ان حقوق کا احترام  اجتماع  اور تنظیم کی ٓازادی فراہم کرتا ہے اور حکومت عام قانون پر امن

 کرتی ہے۔ 

 

 پر امن اجتماع کی ٓازادی

 

فیکیشن  قانون اجتماع کی ٓازادی دیتا ہے۔ حکام کو  پریڈز اور مظاہروں سے قبل اجازت ناموں اور نوٹی

 کیا ، امن اجتماع کے حق کا احترام پر  پر وں نےعمومی طور درکار ہوتی ہے اور مقامی حکومت

حدگی پسند سیاسی یبعض اوقات عل نے جہاں ریاستی حکومت ،سوائے ریاست جموں و کشمیر کے

 نے اور بعض اوقات سیکیورٹی افواجکیا جماعتوں کو عوامی اجتماع کا اجازت نامہ دینے سے انکار 

ا  اور ان پر ں کے ارکان کو حراست میں لیپرامن احتجاج کرنے والے سیاسی گروپو  مبینہ طور پر

حکام نے  بد امنی کے دوران   ریاست جموں و کشمیر میں سول۔  (g۔1حملہ کیا۔) دیکھئے سیکشن

 عوامی اجتماع پر پابندی لگانے اور کرفیو نافذ کرنے کیلئے قانون کا ستعمال کیا۔
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اور مظاہرین کو  الی اکثر مظاہروں  میں رکاوٹ ڈ نے پولیس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی افواج  مقامی 

 منتشر کرنے کیلئےطاقت کا ضرورت سے زیادہ ستعمال کیا ۔

 

جنوری تک ہزاروں مظاہرین تامل ناڈو  کے کئی حصوں اور چنائی  میں جمع ہوئے۔وہ  23سے  17

بل فائٹنگ کی ایک جلی کٹّوکے روایتی تامل کھیل کو قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ 

 23ے میں پابندی عائد کر دی گئی تھی۔بعض مظاہرین  نے الزام لگایا کہ پولیس ن 2014قسم ہےجس پر 

استعمال کیا جس کے نتیجے  ر متناسبغی طاقت کاجنوری کو پر امن اجتماعات کو منتشر کرنے کیلئے

 تشدد پھیال۔ کیہ مقامات پر میں ریاست بھر میں بے اطمنانی اور

 

سے تقاضا کیا وں ن االقوامی کانفرنسوں کے اہتمام پر بھی پابندیاں تھیں۔ حکام نے غیر سرکاری تنظیبی

کہ وہ داخلہ امور کی وزارت سے منظوری حاصل کر کےبین االقوامی کانفرنسوں کا اہتمام کریں۔ حکام 

ا۔ انسانی نے معمول کے طور پر اجازت دی۔ اگرچہ بعض کیسز میں منظوری کا عمل طویل ثابت ہو

حقوق کے بعض گروپوں نے دعوٰی کیا  کہ اس طریق کار اور عمل کی وجہ سےحکومت کو غیر 

 اور اجتماع اور تنظیم کی ٓازادیوں پر پابندیاں لگیں۔ مال پر کنٹرول کے کاموں سرکاری تنظیموں

 

 تنظیم سازی کی ٓازادی

 

ر پر اس حق کی پاسداری کی، غیر قانون تنظیم سازی کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ حکومت نے عام طو

ملکی فنڈنگ وصول کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے خالف بڑھتے ہوئے ضابطے تشویش کا 

  باعث رہے۔مثال کے طور پر بعض حالتوں میں حکومت کا تقاضا تھا کہ غیر سرکاری تنظیمیں بیرون

لیں جبکہ دیگر مثالوں میں حکومت نے ‘‘ پیشگی اجازت’’ملک سے فنڈنگ حاصل کرنے سے پہلے 

رجسٹریشن یا تو منسوخ کر دی یا پھر اُن کی تجدید کرنے سے  FCRAکچھ غیر سرکاری تنظیموں کی 

انکار کر دیا۔  میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی بینکوں کے 

ے جنہوں نے مبینہ ینس معطل کر دئے یا  ایسی غیر سرکاری تنظیموں کے اکاؤنٹ منجمد کر دئالئس

طور پر حکومت سے پیشگی اجازت کے بغیر  غیر ملکی فنڈنگ  حاصل کی یا پھر غیر ملکی فنڈنگ 

کو غیر قانونی طور پر اندرون ملک حاصل کی گئی فنڈنگ میں شامل کر دیا۔ انسانی حقوق کی بعض 

وں نے دعوٰی کیا کہ ایسی کارروائی کا مقصد بعض اوقات مخصوص غیر سرکاری تنظیموں کو تنظیم

 ہدف بنانا تھا۔

 

شامل کی گئی غیر سرکاری تنظیم کمپیشن انٹرنیشنل   ں حکومت کی طرف سے منظور شدہ فہرست می

کو فنڈ منتقل نہیں  نے مارچ میں اپنا کام بند کر دیا  کیونکہ وہ اپنی سرگرمیوں میں شامل شریک اداروں

 FCRAمیں  2016‘‘ دا الیرز کلیکٹو’’کر سکتی تھی۔ انسانی حقوق سے متعلق غیر سرکاری تنظیم 

رجسٹریشن کینسل ہونے کے بعد اپنا اندارج کرانے میں ناکام رہی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ وزارت 

   (PHFIک ہیلتھ فاؤنڈیشن آف انڈیا اپریل کو  صحت عامہ کے ایک ایڈووکیسی گروپ پبل 10داخلہ نے 

نے حکومت سے الئسنس کی بحالی کی درخواست کی  جس پر   PHFIئسنس بھی منسوخ کر دیا۔ ال  کا

 سال کے اختتام تک حکومت کی طرف سے نظر ثانی کا عمل جاری رہا۔

 

بتایا کہ   وزارت داخلہ کے وزیر مملکت کرن ریجیجو نے جوالئی میں پارلیمان کے ایوان زیریں کو 

غیر سرکاری تنظیموں کو غیر ملکی فنڈنگ وصول کرنے سے روک دیا گیا  سے زیادہ  ایک ہزار

کر رہی ہیں۔اُنہوں نے کہا کہ دو ہزار سے ‘‘ غلط استعمال’’کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ان فنڈز کا 
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ق کریں جن کے ذریعے تنظیموں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے بینک اکاؤنٹس کی تصدی سرکاریزائد غیر

کے تحت اندراج کرانا  FCRAبیرون ملک سے فنڈنگ وصول کی جارہی ہو۔ اُن تمام تنظیموں کیلئے 

 الزمی ہے جنہیں بیرون ملک سے مالی  امداد ملتی ہے۔

 

کے حوالے سے تشویش کا  ذکے نفا  FCRAغیر سرکاری تنظیمیں  مسلسل حکومت کی طرف سے  

سے فنڈنگ حاصل کرنے والی  غیر  وں ملک ی اظہار کرتی رہیں۔  اس ضابطے کی کچھ شقیں بیرون

سرکاری تنظیموں  کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے سے روکتی ہیں  جن کے بارے میں حکومت کا 

سول سوسائٹی کی تنظیموں خیال ہے کہ وہ قومی یا عوامی مفاد کے مطابق کام نہیں کر رہیں ۔ یوں کچھ 

کا کام محدود کر دیا گیا۔ کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ قانون کا 

اطالق سیاسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے جن کا مقصد ایسی تنظیموں پر دباؤ ڈالنا ہے جو سماجی مسائل پر 

عوامی ’’قید کرتی ہیں۔  اُن کا کہنا ہے کہ قانون  میں کام کرتی ہیں یا حکومت اور اُس کی پالیسیوں پر تن

جیسی وسیع تر اور  مبہم اصطالحات کا استعمال  قانون کے غلط استعمال کی ‘‘ قومی مفاد’’اور ‘‘ مفاد

راہ ہموار کرتی ہیں۔  کچھ کثیر ملکی اور ملکی کمپنیوں کا  یہ بھی کہنا ہے کہ   رجسٹریشن کے طویل 

ی وجہ سے بعض اوقات حکومت کی  منظور شدہ  کارپوریٹ سماجی ذمہ داریوں  اور پیچیدہ مراحل ک

 کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

 

رجسٹریشن کا حصول مشکل  FCRAماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نئی غیر سرکاری تنظیموں کیلئے 

ی حد مقرر دن ک 90ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ حکومت نے درخواست پر کارروائی  مکمل کرنے کیلئے 

 کی درخواستیں بعض حاالت میں مہینوں تک زیر التوا رہیں۔ FCRAکی ہے، 

 

اور تنظیم سازی  کی ٓازادی کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی  میں اجتماع 2016اپریل 

االقوامی قانون، اصولوں اور  بین FCRAنمائندےنے ایک قانونی تجزیہ شائع کیا جس میں کہا گیا کہ 

میں انسانی حقوق  کے دفاع، ٓازادی اظہار اور اجتماع اور  2016مطابقت نہیں رکھتا۔ جون معیار سے 

تنظیم سازی کی ٓازادی سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 

FCRA کو منسوخ کر دیا جائے۔ 

 

 مذہب کی آزادی۔ ج

 

دیکھنے کیلئے مندرجہ ذیل سائٹ پر ‘ االقوامی رپورٹمذہبی ٓازادی سے متعلق بین ’محکمہ خارجہ کی  

 جائیں:

www.state.gov/religiousfreedomreport/ 

 

 د۔ نقل و حرکت کیا ٓازادی

 

زت دیتا ہے۔ کی اجا وطن واپسی  قانون ملک کے اندر نقل و حرکت، بیرون ملک سفر، ترک وطن اور 

میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان  2015۔ کیا ان حقوق کا احترام  نے عمومی طور پر  حکومت 

کو  ایسے رہائشیوں ہزار سے زائد 50اطالق  کے نتیجے میں  ے زمینی سرحد بندی کے سمجھوتے ک

پہلے بے وطن  تھے یعنی اُن کا کسی ملک سے کوئی تعلق  جو تعلیم اور صحت کی سہولتیں دی گئیں

 نہیں تھا۔

 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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افراد کا تعلق تبت سے ہے  8005ملک میں پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ٓاباد ہے۔ ان میں ایک الکھ 

ہائی کمشنر  سے متعلق سری لنکا سے ہیں۔ حکومت اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں  63,000جبکہ تقریباً 

پناہ کے   36,000کو اجازت دیتی ہے کہ وہ غیر ملحقہ ممالک اور برما  سے  (UNHCR)کے دفتر 

کے دائرہ اختیار میں مقیم  پناہ  UNHCRمتالشی افراد اور پناہ گزینوں  کی مدد کرے۔ بعض کیسز میں 

گزینوں اور پناہ کے متالشی افراد کو طویل مدتی ویزے اور رہائشی اجازت ناموں کے ذریعے اپنی 

 ۔ا ت کے باقاعدہ تعین کیلئے چیلنجوں کا سامنا ہوحیثی

 

کی اصطالح موجود ‘ پناہ گزیں’: قانون میں تارکین وطن، پناہ گزین اور بے وطن افراد کے ساتھ زیادتی

نہیں ہےاور پناہ گزینوں سے کسی بھی دوسرے غیر ملکی کے طور پر برتاؤ رکھا جاتا ہے۔ ملک میں 

جرم ہے۔ قانونی دستاویزات کے بغیر ملک میں رہنے والے افراد کو بغیر کاغذات  کے موجودگی ایک 

 ۔ تھی۔اور اُن سے بدسلوکی بھی ہو سکتی  تھا جبری طور پر واپس بھیجا جا سکتا

 

 ۔یاپناہ گزینوں اور پناہ کے متالشی افراد کو ٓائین کے مطابق مناسب طور پر تحفظ فراہم ک وں نےعدالت

 

لوگوں کی طرف سے استحصال کئے جانے کی اطالع دی ہے جس میں پناہ گزینوں نے غیر سرکاری 

حملے، جنس کی بنیاد پر تشدد، دھاندلی اور مزدوری کے حوالے سے غلط طور پر استعمال کرنا شامل 

ہے۔ پھر گھریلو تشدد، جنسی زیادتی اور بچپن کی جبری شادیوں جیسے مسائل بھی جاری رہے۔ جنس 

یادتی سری لنکا کے کیمپوں میں عام رہی۔ شہروں میں بسنے والے بیشتر کی بنیاد پر تشدد اور جنسی ز

جیسے  ی پھر گلی کوچوں میں خوانچہ فروش مثال  کے طور پرپناہ گزینوں نے بے ضابطہ شعبوں 

پیشوں میں کام کیا جہاں اُنہیں پولیس کی طرف سے زیادتی، معاوضے کی عدم ادائیگی اور استحصال 

 کا سامنا رہا۔

 

کو داخلہ امور کے وزیر مملکت کرن ریجیجو نے پارلیمان میں یہ بیان دیا کہ روہنگیا بھارت  اگست 9

میں غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور قانون کے تحت اُنہیں ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ وزارت داخلہ کے 

کتنے  اں وضاحت دی کہ حکومت یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ملک میںازترجمان نے بعد

 پناہ گزیں موجود ہیں  اور ریاستوں کو فعال طریقے سے منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دے رہی ہے۔

 

:  مرکزی حکومت نے غیر ملکی افراد کیلئے اروناچل پردیش، ناگالینڈ، ملک کے اندر نقل و حرکت

نی پور اور جموں و کشمیر کے کچھ حصوں کیلئے سفر پر پابندیوں میں کچھ نرمی کی۔ ممیزورام، 

شامل نہیں۔ وزارت داخلہ اور ریاستی  شہری لیکن ان غیر ملکیوں میں پاکستان، چین اور برما کے 

 نے  حکومتوں

ی ٓامد پر جب پابندیوں والے عالقوں میں سفر کریں تو اپن وہ  کہ یایہ تقاضاکگیر ملکی  شہریوں سے

 خصوصی پرمٹ حاصل کریں۔

 

:   حکومت کسی ایسے درخواست کنندہ کو پاسپورٹ دینے سے قانونی طور پر انکار بیرون ملک سفر

ملک کی خود مختاری اور سالمیت ’’ جوونجو ملک سے باہر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہ سکتی ہے کر

 ‘‘کیلئےتعصب کی حامل ہیں۔

 

وں کیلئےپاسپورٹ کے اجرا اور تجدید میں  تاخیر کا رجحان برقرار ریاست جموں و کشمیر کے شہری

۔ حکومت نے مبینہ طور پر جموں و کشمیر ا  رہا۔ بعض اوقات اس کیلئے دو سال تک انتظار کرنا پڑ
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میں پیدا ہونے والے درخواست دہندگان کو پاسپورٹ جاری کرنے سے قبل مزید جانچ پڑتال اور پولیس 

ے سے نشانہ بنایا ۔ اُن میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو ریاست میں تعینات کئے کی کلیئرنس کے حوال

 جانے والے فوجی افسروں کے ہاں پیدا ہوئے۔

 

 (IDPs)اندرون ملک بے دخل ہونے والے افراد 

 

حکام نے ملک بھر کے اندر ملک ہی میں بے دخل ہونے والے افراد کی بستیوں کا پتہ چالیا۔ ان میں وہ 

سے متاثرہ عالقے ، شمالی ریاستیں  وں امل ہیں جو ریاست جموں و کشمیر ، ماؤ نواز گروپ بھی ش

اور گجرات میں اندرونی اندرونی طور پر ہونے والے مسلح تنازعات کی وجہ سے بے دخل ہوئے ہیں۔ 

 تھا کی ساالنہ رپورٹ میں زور دیا گیا 2016اندرون ملک بے دخل ہونے والوں کے نگران مرکز کی 

ہزار افراد بے دخل ہوئے۔  96الکھ  7کہ طویل عرصے سے جاری عالقائی تنازعات میں کم از کم 

تنازعات یا تشدد کی وجہ سے بے دخل ہونے والے افراد کی حتمی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا 

 کی نقل و حرکت کی نگرانی نہیں کرتی اور انسانی حقوق کیوں کیونکہ حکومت بے دخل ہونے وال

رسائی  حاصل تھی۔ ایسے میں  محدود تنظیموں  اور فالحی اداروں کو کیمپوں یا پھر متاثرہ عالقوں تک

کا اندراج کیا  تو اُس قیم  افراد جبکہ حکام نے اندرون ملک بے دخل ہونے والے افراد کے کیمپوں میں م

ل افراد کے پاس خبے د وقت بھی بے دخل افراد کی نامعلوم تعداد کیمپوں سے  باہر رہتی تھی۔بیشتر

دیکھیں  g.1خوراک، صاف پانی، پناہ اور صھت کی دیکھ بھال کی سہولتیں بہت کم رہی تھیں۔) سیکشن 

 ، تنازعات سے متعلقہ دیگر زیادتیاں(۔

 

ماؤ نوازوں کے خالف چھاپہ مار ٓاپریشن کی وجہ سے چھتیس گڑھ میں ڈانڈا کرانیا کے جنگالت میں 

کے ارکان بے دخل ہوئے جنہوں نے تلنگانا ڈسٹرکٹ کے خمام اور بھوپاالپالی  گوٹی کویا قبیلے آباد 

میں نئی ریاست تلنگانا کی  2014عالقوں کی طرف رخ کیا۔ ٓاندھرا پردیش کی تقسیم کے نتیجے میں 

ے کچھ حصے ٓاندھرا آبادیوں  کے تمام اضالع  کتشکیل کے بعد ریاستی حکومتوں نے گوٹی کویا کی 

 ل کردئے۔تقمن پردیش 

 

غیر سرکاری تنظیموں کا اندازہ ہے کہ چھتیس گڑھ میں اندرون ملک بے دخل ہونے والے افراد کی 

۔ چھتیس گڑھ کی حکومت نے مبینہ طور  27,000تھی اور تلنگانا اور ٓاندھرا پردیش میں  50,000تعداد 

س گڑھ کے رہائشیوں کے طور پر ٓاندھرا پردیش اور تلنگانا کے کیمپوں میں مقیم بے دخل افراد کو چھتی

پر تسلیم نہیں کیا اور ٓاندھرا پردیش اور تلنگانا حکومتوں نے مبینہ طور پر بنیادی مدد فراہم کی جس میں 

خوراک  کا راشن اور بچوں کی تعلیم شامل تھے۔  تاہم تلنگانا جنگل کے حکام نے مبینہ طور پر بھوپال 

کو تباہ کر دیا۔ الزام یہ تھا کہ وہ درختوں کو کاٹ کر غلط پلی ڈسٹرکٹ میں گوٹی کویا کی کئی بستیوں 

اپریل کو گوٹی کویا  ْبیلے کی متعدد جھونپڑیوں کو نظر  21ی کام کر رہے تھے۔ کھتی باڑ انداز میں

جھونپڑیاں گرا دی گئیں۔ اُس وقت ایک عورت نے خود کو درخت  36ستمبر کو  16ٓاتش کر دیا گیا اور 

اکتوبر کو حیدر ٓاباد ہائی  13و حکام کو کارروائی سے روکنے کی ایک کوشش تھی۔کے ساتھ باندھ دیا ج

کورٹ نے تلنگانا حکومت کو حکم دیا کہ وہ گوٹی کویا قبیلے کے ارکان کو بے گھر نہ کرے اور اُن 

 ۔یا جائےمسمار نہ ک ہنے کی جگہوں کو کے ر

 

نہ تشدد یا مسلح تنازعے کے نتیجے میں بے قومی پالیسی یا قانون کے تحت ملک میں نسلی یا فرقہ وارا

گھر ہونے والوں کے مسئلے کو شامل نہیں کیا گیا۔ ملک کے اندر بے گھر ہونے والے افراد کی بہبود 

ہولیات کی ہ سجس کے نتیج  تھی کی ذمہ داری عموماً ریاستی حکومتوں  اور مقامی حکام کے سپرد
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مرکزی حکومت نے بے گھر افراد کیلئے محدود  ور ہوا۔ہ آیا اور احتساب کا عمل کمزفراہمی میں وقف

تک رسائی حاصل  تھی   غیر سرکاری تنظیموں اور انسانی حقوق کی انجمنوں انہیں امداد فراہم کی  لیکن

 اگرچہ نہ تو رسائی اور نہ ہی امداد تمام  بے گھر افراد کے لئے یا تمام حاالت میں  یکساں تھی ۔

 

وطن واپسی کو قبول کرنے  رو پناہ گزینوں کیو قبل ازیں بحکومت نے ، جمئی میں میزورام ریاستی 

وطن  پناہ گزینوں کی برو   یادہ  ہزار سے ز 20داخلہ امور کی وزارت کو   سے  انکار کر چکی تھی،

بچے بھی شامل تھے۔ برو بے گھر افراد شمالی تری پورہ  11,500میں  واپسی کا منصوبہ پیش  کیا جن

وبے کی منظوری صنممیزو رام  جوالئی میں  امدادی کیمپوں میں مقیم تھے۔ وزارت نےچھ  کے  ضلع 

کا کام اگست تک شروع نہ ہو سکا کیونکہ برو پناہ گزینوں کی طرف سے  وطن واپسی دے دی۔ لیکن 

 زمین، سیکیورٹی اور دوبارہ بسانے کیلئے نئے مطالبات یش کئےگئے۔

 

 پناہ گزینوں کا تحفظ

 

:  میڈیا نے مغربی بنگال اور منی پور ریاستوں میں حکومت کی طرف سے روہنگیا  یزبردستی واپس

افراد کو حراست میں لینے کے واقعات  کی اطالع دی۔ حکومت نے ملک میں غیر قانونی داخلے کے 

۔ نے کی کوشش کی بعد تعین شدہ وقت ختم ہونے پر مبینہ طور پر کچھ روہنگیا افراد کو واپس برما بھیج

کوئی ریکارڈ نہیں تھا   ا اس بارے میںدوران دعوٰی کیا کہ ان افراد ک ے اکرات کذحکومت نے م برمی

کہ وہ کبھی برمی شہریت رکھتے تھے۔ بیشتر کیسز میں بھارتی حکومت نے ان افراد کو حراست میں 

 رکھا۔

 

بعض اوقات بین االقوامی  نے الئحہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے حکومتیا  قانون :پناہ کیلئے رسائی

اس الئحہ عمل کے  ی بنیاد پر صورتحال  کے مطابق  انسانی  ہمدردی کی بنیادوں پر پناہ دی۔ قانون ک

نتیجے میں مختلف پناہ گزینوں اور پناہ کے متالشی گروپوں کا تحفظ مختلف انداز میں ہوا۔ حکومت نے 

ئے  پناہ گزینوں کیلئے اقوام متحدہ  کے ہائی تبت اور سری لنکا کے پناہ گزینوں کو تسلیم کرتے ہو

کے فیصلوں کو کا احترام کیا جس کا تعلق دوسرے ملکوں کے افراد کیلئےپناہ UNHCRکمشنر  

 ی حیثیت  تعین کرنے سے تھا۔ک گزینوں

 

UNHCR رکاری طور پر موجودگی برقرار نہیں رکھی لیکن حکومت  نےس نے ملک میںUNHCR 

کے عملے کو پرمٹ دئے کہ وہ شہری مراکز میں پناہ گزینوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ حکومت 

 کے لئے کام کرنےکی میں مددوطن واپسی  نے تامل ناڈو میں اسے سری لنکا کے پناہ گزینوں کی 

نے پناہ کے متالشی افراد کا اندراج  کیا اور ایسے ملکوں جن کی بھارت کے  UNHCRاجازت  دی۔ 

ہ گزیں کی حیثیت کا تعین کرنے پنا کیلئے  والے  باشندون تھ سرحدیں نہیں ملتیں اور برما سے ٓانے سا

کی بستیوں یا  یوںتب ،کو سری لنکا کے پناہ گزیں کیمپوں کیلئے  UNHCRکارروائی کی۔حکام نے ی ک

مت نے میزو رام پناہ کے متالشی افراد تک  رسائی کی اجازت نہیں دی ۔ لیکن حکو میں پھر میزو رام 

 جانے کی اجازت دی۔ سے مالقات کرنے کیلئے دہلی UNHCRکیلئے پناہ کے متالشی افراد کو  

UNHCR  کو میزورام میں پناہ کے متالشی افراد تک رسائی  نہیں تھی۔حکومت نے عام طور پر غیر

کے پناہ گزیں  سرکاری تنظیموں، بین االقوامی فالحی اداروں  اور غیر ملکی حکومتوں کو سری لنکا

کی بستیوں تک رسائی دی لیکن میزورام میں پناہ کے طلبگار افراد تک رسائی دینے  یوںکیمپوں اور تبت

 سے انکار کیا۔
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سری لنکا کی خانہ جنگی  کے خاتمے کے بعد حکومت نے سری لنکن افراد کا پناہ گزینوں کی حیثیت 

لنکا کے اُن پناہ گزینوں کو ملک سے چلے سے اندراج ختم کر دیا۔ تامل ناڈو کی حکومت نے سری 

جو رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانا چاہتے تھے اور اس طرح  یئے  جانے کے اجازت نامے د

UNHCR کی اعانت کی۔ 

 

تامل ناڈو کی ریاستی حکومت نے سری لنکا کے تامل پناہ گزینوں کو جو سہولتیں فراہم کی تھیں وہ 

و تھیں ۔ تامل ناڈو میں سری لنکا  کے پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرنے صرف تامل ناڈو کے اندر ہی الگ

والی غیر سرکاری تنظیموں نے ریاستی حکومت کے اندر سابق وزیر اعلٰی کی موت کے بعد پناہ 

 گزینوں کے مسائل کے سلسلے میں مدد دینے کی رفتار میں کمی کی اطالع دی۔

 

 اضافی  اخراجات اور ناہ کے کلیمز کا اندراج کرنے کیلئےدہلی کے باہر مقیم پناہ گزینوں کو اپنے پ

 وقت  کا سامنا رہا۔

 

کے متعدد اندراج شدہ پناہ گزینوں کو کام کرنے کی اجازت  UNHCR:  حکومت نے روزگار کے مواقع

دی جبکہ دوسرے افراد نے غیر رسمی شعبے میں کام تالش کیا۔ بعض پناہ گزینوں نے ٓاجروں کی 

 رویے کے بارے میں اطالع دی۔ طرف سےامتیازی

 

پناہ گزینوں اور پناہ کے متالشی مصدقہ  :  اگرچہ ملک میں عمومی طور بنیادی سہولتوں تک رسائی

کی  افراد  کی رہائش، پرائمری اور سیکنڈری تعلیم، صحت کی دیکھ بھال  اور عدالتوں تک رسائی 

سرکاری  نگزی تبار سے مختلف تھی۔ پناہلیکن یہ رسائی ریاست اور ٓابادی کے اع اجازت د گی گئی 

سہولتوں تک رسائی رکھتے تھے۔ بیشتر کیسز میں جہاں پناہ گزینوں کو رسائی سے انکار کیا گیا ، وہ 

سہولتیں فراہم کرنے والوں کا پناہ گزینوں کے حقوق کے بارے میں شعور اور ٓاگہی کی کمی کی وجہ 

زینوں کو رسائی دلوانے کیلئے کامیابی سے مداخلت پناہ گ نے  UNHCRسے تھا۔  بیشتر کیسز میں 

کے اندراج کردہ پناہ گزینوں  UNHCRکرنے  اور ان کی وکالت کرنے میں کامیاب رہا۔  حکومت نے 

اور  پناہ کے متالشی  افراد کو طویل مدتی ویزوں  کے حصول کی درخواستیں دینے کی اجازت دی 

تعلیم تک رسائی دینا ممکن تھا۔پناہ کے متالشی غیر قانونی  جس کے تحت اُنہیں کام کی اجازت اور اعلیٰ 

کی طرف سے اندراج کے بعد خط فراہم کئے جاتے  جن میں یہ نشاندہی  UNHCRتارکین وطن کیلئے 

 کے پناہ گزینوں کی حیثیت کیلئے جانچ کی جا رہی ہے۔ UNHCRہوتی کہ اُس شخص کی 

 

ہنگیا افراد کو طویل مدتی ویزے جاری کرنے حکومت نے داخلہ امور کی وزارت کی طرف سے رو

کے حکم پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ ایسے ویزوں کے تحت پناہ گزینوں کو باضابطہ مالزمتوں کے 

 جاتی ۔ عالوہ تعلیم، صحت کی سہولتوں  اور بینک اکاؤنٹس تک رسائی کی اجازت مل

 

ب تھیں ۔ پناہ گزیں پولیس اور ماں بچے کی صحت کے پروگرام جیسی سرکاری سہولتیں بھی دستیا

 عدالتوں سے ضرورت کے مطابق تحفظ کی درخواست کر سکتے تھے۔

 

سری لنکا کے پناہ گزینوں کو تامل ناڈو میں کام کرنے کی اجازت تھی۔ تاہم پولیس نے مبینہ طور پر پناہ 

میں جن میں گزینوں کو مختصر نوٹس پر کیمپوں میں واپس بالیا خاص طور پر حساس سیاسی  حاالت 

د کیلئے کئی روز افرااور پناہ کے متالشی  ینانتخاب کا وقت بھی شامل ہے اور اس وجہ سے پناہ گز

 تک کیمپوں میں رہنا ضروری تھا۔
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 پناہ گزینوں کو دوبارہ بسانے کی منظوری نہیں دی۔ آنے والے  حکومت نے دوسرے ملکوں سے 

 

 بے وطن افراد

 

قانون کے تحت شہریت والدین کے حوالے سے ہوتی ہے اور کسی ملک میں پیدائش کے نتیجے میں 

یا اس کے بعد لیکن یکم   1950جنوری،  26ضروری نہیں کہ اُس ملک کی شہریت دے دی جائے۔ 

 یبھارتی شہریت پیدائش کی بنیاد پر مل اس صورت میں سے پہلے پیدا ہونے والوں کو 1987جوالئی 

دسمبر،  3 ۔ حکام نے ے کی پیدائش کے وقت والدین میں سے کوئی ایک بھارتی شہری تھا اگر بچ

اگر والدین میں سے  ری  تسلیم کیا  یا اس کے بعد پیدا ہونے والوں کو صرف اس صورت میں شہ 2004

بچے کی پیدائش کے وقت غیر قانونی  را،  کم سے کم ایک وہاں کا شہری ہو اور والدین میں سے دوس

یا اس کے بعد ملک سے باہر پیدا ہونے والے افراد کو اُس  1992دسمبر،  10 نے ہائشی نہ ہو۔  حکامر

۔ لیکن تھی اگر پیدائش کے وقت والدین میں سے ایک کے پاس شہریت  تسلیم کیا  صورت میں شہری 

مانا شہری  اس صورت میں  کے بعد ملک سے باہر پیدا ہونے والوں کو 2004دسمبر ،  3 م نے حکا

حکام  کروایا گیاہو۔ اندراج اس کا اگر پیدائش کے  ایک سال کے اندر اندر بھارتی قونصل خانے میں

برس تک قیام کے بعد  12مخصوص کیٹگریز کے تحت اندراج اور نیچرالئزیشن  کے ذریعے ملک میں 

جود بعض ۔ تبت کے افراد کو مبینہ طور پر قانونی تقاضے پورے کرنے کے باوسکتے تھےشہریت دے 

 ا۔مشکالت کا سامنا رہ شہریت حاصل کرنے میں اوقات

 

UNHCR  تھیاور غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق ملک میں بے وطن افراد کی بڑی تعداد موجود 

۔ بے وطن افراد میں چکما اور ہاجونگ افراد شامل تھےموجود نہیں  ےلیکن اس کیلئے قابل اعتماد تخمین

میں برصغیر کی بھارت  1947بھارت میں داخل ہوئے  اور  نگلہ دیش سےموجودہ ب ہیں جو عشروں قبل

 اور پاکستان میں  تقسیم سے متاثرہ گروپ  بھی اس فہرست میں شامل تھے۔ 

 

۔  سپریم کورٹ نے اس  تھے بے وطن بنگلہ دیشی چکماا افراد مقیم  70,000اروناچل پردیش میں تقریباً 

سال کے دوران مرکزی حکومت  اور ارونا چل  پردیش کی ریاستی حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ چکما 

اور ہاجونگ پناہ گزینوں کو شہریت دینے کے بارے میں غور کریں جنہیں ریاست میں رہتے ہوئے 

کونگ افراد سابق مشرقی چکما اور ہا،ھ بودکے اوائل میں  1960۔ تھےبرس بیت گئے  50تقریباً 

کے 15000 بنگلہ دیش میں جبر اور ایذا سے بچنے کیلئے فرار ہوئے تھے اور موجودہ  پاکستان اور

 سکونت پذیر ہو گئے۔ چل پردیش کے ضلع چانگ النگ میں ناروقریب ا

 

ٹ دے فکیییوں کے کیمپوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو پیدائش کے بھارتی سرٹنگز ہ سری لنکا کے پنا

فکیٹ  پناہ گزینوں کو شہریت کا اہل نہیں بناتے۔   پناہ  یدئے گئے۔ لیکن صرف بھارتی پیدائشی سرٹ

سری لنکا کے ہائی کمشن کو بھارتی پیدائش کے سرٹفکیٹ  پیش کرکے قونصل خانے سے  ن گزی

 ں مددشہریت کے حصول می  ںجو انہیں بعد میں سری لنکا می سکتے ہیں پیدائشی سرٹفکیٹ حاصل کر

تقریباً  پناہ گزیں کیمپوں میں پیدا ہونے والے ایالم پناہ گزینوں کی  بحالی کی تنظیم  کے مطابق دیتا ہے۔

چنائی میں سری لنکن ہائی کمشن کو اپنے پیدائشی  ے بچ ن سری لنکن پناہ گزی 27,000سے  16,000

 2,400نے تقریباً ر ہائی کمشن۔ اُس سال کے دوران سری لنکا کے چنائی ر چکے ہیںفکیٹ پیش کیسرٹ

 کیٹ جاری کئے۔یفقونصلر پیدائشی سرٹ
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UNHCR  ًاور پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والے گروپوں کا اندازہ ہے کہ تامل ناڈو میں مقیم تقریبا

تامل ‘‘ ہل کنٹری’’کے درمیان  28,000اور  25,000ایک الکھ سری لنکن تامل پناہ گزینوں میں سے 

پناہ گزینوں کو اجازت ہے کہ وہ سری لنکا کی ‘‘ ہل کنٹری’’کے قانون کے تحت تھے۔ سری لنکا 

کہ جب تک سری لنکا  تھاکا خیال  UNHCR تاہمحلف نامے پیش کریں۔  شہریت حاصل کرنے کیلئے

، ان پناہ گزینوں کے بھی بے وطن ہونے کا خطرہ کی  دستاویزی کارروائی مکمل نہیں نے کی حکومت 

 ۔تھاموجود 

 : سیاسی عمل میں شرکت کی آزادی 3ن۔سیکش

 

اور  بالغ رائے دہی کی بنیاد پر گاہے گاہے ہونے والے انتخابات  آئین شہریوں کو خفیہ رائے شماری 

 ۔اپنی حکومت منتخب کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے میں

 

 انتخابات اور سیاسی عمل

 

اور  یمرکز ملک بھر میں  آئینی ادارہ ہے جو: الیکشن کمشن آف انڈیا ایک خود مختار حالیہ انتخابات 

ریاستی سطح کے تمام انتخابات کے انعقاد کا ذمہ دار ہے۔اس سال کے دوران قومی انتخابی عمل کے 

سات ریاستوں  اتر پردیش کی ذریعے رام ناتھ کووند کو پانچ سال کی مدت کیلئے صدر منتخب کیا گیا۔

 ی پور میں ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ندیش اور مگجرات، پنجاب، اتراکھنڈ، گوا، ہماچل پر

واقعات کے باوجود یہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ طور پر  اکا دکا   مبصرین کا خیال ہے کہ تشدد کے 

 کروڑ لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ 30ہوئے جن میں 

 

سال اور اس سے زیادہ عمر کے تمام  18ں :  آئین میسیاسی جماعتیں اور سیاسی عمل میں شرکت

شہریوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ سیاسی جماعتوں کی تشکیل یا پھر کسی بھی برادری کے 

مہم  اسی  انتخابی قانون کے مطابق سی ۔تھی افراد کیلئے انتخابی عمل میں شرکت  پر کوئی پابندیوں نہیں

ر الیکشن کمشن نے اس قانون کو سختی سے نافذ کیلئے سرکاری ذرائع کا استعمال ممنوع ہے او

قبل سے ٓاراء پر مبنی جائزوں کی ممانعت دن   48کیا۔کمشن کی گائیڈ الئینز کے مطابق انتخابات سے 

ٹ پولز کے نتائج جاری نہیں کئے جا زہے اور کثیر جہتی انتخابی عمل کے مکمل ہونے سے پہلے ایگ

 سکتے۔

 

قانون کے مطابق مقامی کونسلوں میں ایک تہائی نشستیں خواتین کیلئے :  خواتین اور اقلیتوں کی شرکت

مخصوص ہیں۔ مذہبی، ثقافتی اور روایتی عملداریوں اور تصورات کے باعث خواتین کیلئے سیاسی عمل 

ے جن لمیں متناسب نمائندگی کا حصول مشکل رہا۔ تاہم خواتین نے بہت سے اعلٰی سیاسی عہدے سنبھا

 ن یمان کی رکنیت اور ریاستی وزیر اعلٰی کے منصب شامل ہیں۔ کوئی بھی قانومیں وزراتیں، پارل

خواتین اور اقلیتوں کو سیاسی عمل میں شرکت سے نہیں روکتا  اور اُنہوں نے سیاسی عمل میں ضرور 

 شرکت کی۔

 

ٓائین کی رو سے تاریخی طور پر نظر انداز ہونے والے گروپوں کے تحفظ اور پارلیمان کے ایوان 

ندگی کے حق کی پاسداری کی گئی ہے۔ ہر ریاست کیلئے الزمی ہے کہ نچلی ذات ائیریں میں اُن کی نمز

اور قبائل کیلئے اُن کے ٓبادی کے تناسب سے سیٹیں مخصوص رکھی جائیں۔ان مخصوص نشستوں پر 
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یر اعلٰی، صرف ان گروپوں کے اُمیدوار ہی انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ اقلیتی ٓابادیوں کے ارکان ملک میں وز

نائب صدر، کابینہ کے وزیر، سپریم کورٹ کے جج اور پارلیمان کے رکن کے طور پر خدمات انجام 

 دے چکے ہیں۔

 

کچھ مسیحی اور مسلمان افراد کی شناخت دلت کے طور پر کی گئی۔ تاہم حکومت نے صرف ہندوؤں، 

 سکھوں اور جین لوگوں کو ہی دلت کے طور پر تسلیم کیا۔

 

 ومت میں کرپشن اور شفافیت کی کمی: حک 4سیکشن۔

 

حکومت کی تمام سطحوں پر سرکاری اہلکاروں میں کرپشن کیلئے قانون کے مطابق مجرمانہ سزائیں 

کرتے رہے اور اُنہیں اس کی کوئی سزا نہیں دی گئی۔سال  ن مقرر ہیں۔ تاہم سرکاری اہلکار اکثر کرپش

 ٹیں موصول ہوئیں۔ کے دوران سرکاری کرپشن کے بارے میں التعداد رپور

 

کی رپورٹ کے  2016ار میں جرائم سے متعلق ہ۔ بتھی:  کرپشن حکومت کی ہر سطح پر موجود کرپشن

کیسز درج کئے۔ غیر سرکاری تنظیموں نے بتایا کہ   673مطابق سی بی ٓائی نے کرپشن سے متعلقہ 

پولیس کے تحفظ، اسکول میں داخلوں ، پانی کی فراہمی اور سرکاری اعانت جیسی خدمات کے حصول 

ٹس پر ئکیلئے رشوت دینا ضروری تھا۔  شہریوں کی تنظیمیں تمام سال کے دوران مظاہروں اور ویب سا

کے بارے میں عوامی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی  کرپشن کی کہانیوں کی اشاعت سے  کرپشن

 رہیں۔

  

شمال مشرقی ریاستوں میں    اورسرگرم کارکنوں نے  ں وغیر سرکاری تنظیم کی رپورٹوں،  میڈیا 

انفراسٹرکچر کے منصوبوں، منشیات کی تجارت اور لکڑی کی سمگلنگ کیلئے ٹھیکے داروں، 

ان کی رپورٹوں  ۔کے بارے میں بتایابطوں اکے درمیان ر عسکریت پسند گروپوں اور سیکیورٹی فوجوں

میں سیاستدانوں، نوکر شاہی، سیکیورٹی اہلکاروں اور تخریب کار گروپوں کے درمیان قریبی رابطوں 

وں کی ی پور اور ناگا لینڈ میں سرکاری نوکریوں کے حصول کیلئے رشوتنکی نشاندہی کی گئی۔ م

 یں خاص طور پر پولیس اور تعلیم کے شعبے شامل تھے۔کے الزامات عام تھے جن م ادائیگی 

 

سرکاری سطح پر ہونے والی کرپشن کے الزامات کی تحقیقات میں بعض اوقات کرپشن کے ذریعے 

 ی فروری کو تامل ناڈو کی برسراقتدر پارٹی ٓال انڈیا ڈراویڈا منترا کاژاگم اما ک 14رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ 

سال قبل کرپشن کے  21ٹری وی کے ساسیکاال کے خالف سپریم کورٹ کی طرف سے رجنرل سیک

عدالتی فیصلے کو بحال رکھتے ہوئے سزا سنائی گئی۔ مزید برٓاں قانون کے مطابق ساسیکاال پر قید کی 

 سزا کے بعد چھ برس تک کسی بھی انتخاب میں حصہ لینے کی پابندی عائد کر دی گئی۔

 

کو حکم دیا کہ وہ سکول میں داخلے اور سرکاری مالزمت کا امتحان  CBI یںم 2015 سپریم کورٹ نے

لینے والے ادارے پروفیشنل ایگزامی نیشن بورڈ میں ہونے والے والے فراڈ سے متعلق مدھیہ پردیش 

میں شروع ہونے   2013 اگست  کی ریاست حکومت کی طرف سے جاری تحقیقات اپنے ذمے لے لے۔

افراد  60 نے CBI میں 2016 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اگست 2,000 نکے دورا  والی تحقیقات

کے خالف رسمی شکایات درج کرائیں اور ایک طالب علم اُمیدوار اور ایک جعلی شخص کے خالف 

پانچ  CBIفرد جرم عائد کی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ملزمان میں سے کچھ کو ضمانت دے دی۔

اموات کی چھان بین کر رہی تھی جن میں ایک صحافی بھی  48 ہونے والی سال کی مدت کے دوران
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فروری کو مدھیہ پردیش  13 شامل تھا جس نے مبینہ فراڈ کے بارے میں خبر دی۔ سپریم کورٹ نے

سے زائد میڈیکل طالب علموں کے داخلے منسوخ کر دئے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ  600 کے

 رنے کیلئے غلط ذرائع استعمال کئے۔اُنہوں نے امتحان پاس ک

 
مہاراشٹر کے سابق وزیر برائے زراعت اور ریوینیو ایکناتھ  (ACB) اپریل کو اینٹی کرپشن بیورو 10

کھاڈسے، اُن کی بیگم ، داماد اور پونے میں اُن کے ایک ساتھی کے خالف زمینی جائیداد کی ایک ڈیل 

مارچ کو عدالت کو بتایا  8 ۔ ریاستی حکومت نےمیں مبینہ کرپشن کے سلسلے میں شکایت درج کی

مقامی پولیس سے یہ کیس اپنے ہاتھوں میں لے لے گی۔ الزامات سامنے ٓانے کے بعد کھاڈسے  ACB کہ

میں مستعفی ہو گئے تھے۔ سال کے ٓاخر تک اس کیس کی پیش رفت کے بارے میں کوئی  2016  جون

 اطالع نہیں ملی۔

 
انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے ہر اہلکار کیلئے قانون کی رو سے اپنی   :انکشاف لیاتی ریکارڈ کا ما

 کے لئے جائیداد ظاہر کرنا الزمی ہے۔الیکشن کمشن اور سپریم کورٹ دونوں نے انتخابی اُمیدواروں

 برقرار رکھا۔ ظاہر کرنے کی پابندی کومجرمانہ اور مالیاتی ریکارڈ 
 

ورزیوں  سے متعلق بین االقوامی اور غیر سرکاری  :  انسانی حقوق کی مبینہ خالف 5سیکشن ۔ 

 تحقیقات کے بارے میں حکومت کا رویہ

 

زیادہ تر داخلی اور بین االقوامی انسانی حقوق سے متعلق گروپ عام طور پر سرکاری پابندیوں کے 

بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے تھے اور وہ انسانی حقوق سے متعلق کیسز کی چھان بین کر کے اُس 

ی اہلکار کے نتائج شائع کرتے تھے۔ بعض حالتوں میں ان گروپوں کو پابندیوں کا سامنا رہا۔سرکار

الکھ سے  30مجموعی طور پر غیر سرکاری تنظیموں کی درخواستوں پر تعاون کرتے تھے۔ ملک میں 

ترقی اور انسانی حقوق کی وکالت کر رہی تھیں۔  پائدار کاری تنظیمیں  سماجی انصافزائد غیر سر

جواب دیتی حکومت عام طور پر داخلی  غیر سرکاری تنظیموں سے ملتی تھی، اُن کی درخواستوں کا 

سرکاری  نے بہت سی غیر NHRCتھی اور اُن کی رپورٹوں یا تجاویز پر کارروائی کرتی تھی۔ 

کی متعدد کمیٹیوں میں غیر سرکاری تنظیموں  NHRCتنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کام کیا۔ 

نسانی حقوق نگرانی کرنے والے کارکن ا کو نمائندگی حاصل تھی۔ جموں و کشمیر  میں انسانی حقوق کی

کی خالف ورزیوں کا ریکارڈ تیار کر  سکے۔ تاہم  سیکیورٹی فورسز ، پولیس اور قانون کا نفاذ کرنے 

 بعض اوقات اُن پر پابندیاں لگائیں یا اُنہیں ہراساں  کیا۔ مبینہ طور پر ے دوسرے حکام نےلوا

ا سامنا کرنا پڑا اور بعض بین االقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو ویزے کے حصول میں دشواریوں ک

اُنہوں نے بتایا کہ کبھی کبھی اُنہیں سرکاری طور پر ہراساں کیا گیا اور اُن پر لوگوں میں مواد کی تقسیم 

 کے حوالے سے پابندیاں عائد کی گئیں۔

 

کارکن ٹیسٹا سیٹلواڈ  ، جاوید ٓانند اور  سٹیزنز ٓاف جسٹس اینڈ  جوالئی کو سرگرم  10سپریم کورٹ نے 

سے منسلک اُن کے ساتھیوں کی کرپشن اور مالی بے قاعدگیوں کے الزامات کے بارے میں  پیس 

 2002رعایت کی درخواست مسترد کر دی۔گجرات میں پولیس حکام نے ان کارکنوں پر گجرات میں 

 15 اکٹھی کی گئی  یادگار کی تعمیر کے سلسلے میںایک  کی  کے متاثرین میں ہونے والے ہنگاموں

ڈالر کی خرد برد کے الزامات عائد کئے تھے۔کارکنوں کا کہنا تھا کہ حکام  24,000الکھ روپے یعنی 

اس لئے قائم کیا کیونکہ وہ ہنگاموں کے متاثرین کیلئے کام کر  انتقامی طور  نے اُن کے خالف یہ مقدمہ

 رہے تھے۔
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ہ کی شمال مشرقی ریاستوں اور ماؤ :  حکومت نے اقوام متحداقوام متحدہ یا دیگر بین االقوامی ادارے

 نوازوں کے زیر کنٹرول عالقوں تک رسائی کو مسلسل محدود کئے رکھا۔

 

ایک خود مختار اور غیر جانب دار تحقیقاتی اور  NHRC:  انسانی حقوق سے متعلق سرکاری ادارے

ی تحقیقات  مشاورتی ادارہ ہے جسے حکومت نے تشکیل دیا اور اسے انسانی حقوق کی خالف ورزیوں ک

اور اُن کے تدارک کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو انسانی حقوق سے متعلق شعور و ٓاگہی فراہم کرنے کا 

فریضہ سونپا۔ یہ ادارہ براہ راست پارلیمان کو جوابدہ ہے لیکن یہ داخلہ اور قانون و انصاف کی 

انسانی حقوق کی سرکاری   وزارتوں کے ساتھ قریبی تعاون سے  کام کرتا ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں

میں غفلت کو روکنا، انسانی حقوق کی خالف خالف ورزیوں   یا تشدد پر قابو پانے   سطح پر ہونے والی

ورزیوں کے الزامات کے سلسلے میں عدالتی کارروائیوں کا ساتھ دینا اور انسانی حقوق کو متاثر کرنے 

کو سمن جاری  NHRC ی کرنا شامل ہیں۔قانون والے عوامل بشمول دہشت گرد کارروائیوں  پر نظر ثان

کرنے، شہادت دینے پر مجبور کرنے، دستاریزات پیش کرنے اور سرکاری ریکارڈ طلب کرنے کا 

حکومت کی طرف ہالک کئے جانے والوں کو یا اُن کے اہل خانہ کو معاوضہ  NHRCاختیار دیتا ہے۔  

تجاویز پر عمل درآمد  کے نفاذ  کا اور نہ ہی  نہ تو اپنی  دلوانے جیسے حل بھی تجویز کرتا ہے۔اسے

 الزامات سے  نمٹنے کا اختیار ہے۔ فوجی یا نیم فوجی اہلکاروں کے خالف ا

 

کا کام متاثر ہوا۔ انسانی حقوق  NHRCانسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ ان پابندیوں کے باعث 

کے بجٹ کیلئے  حکومت پر انحصار کرنےاور ایک سال  NHRCکی کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے 

سے زیادہ پرانے انسانی حقوق کی پامالی کے کیسز کی تحقیقات نہ کرنے سے متعلق اس کی پالیسی پر 

نے تمام کے تمام کیسز  درج نہیں کرائے، کچھ کیسز  NHRCتنقید کی۔ کچھ تنظیموں نے یہ بھی کہا کہ 

، شکایات کو حقوق ںا ، کیسسز کی جامع انداز میں تحقیقات نہیں کیکو ناجائز طریقے سے خارج کر دی

بھجوا دیا اور شکایات درج کرانے والوں کو مناسب انداز میں  واپس کی پامالی کرنے والے عناصر کو

 تحفظ فراہم نہیں کیا۔

 

خود مختار طریقے سے  نہوں نےریاستوں میں انسانی حقوق کے کمشن موجود ہیں ج 24میں سے  29

NHRC ریاستوں میں کمشن کے چیئرمین کی اسامی خالی رہی۔ کچھ انسانی  6۔ یاکے ماتحت کام ک

جس کے نتیجے میں  ئی حقوق کے گروپوں کا الزام تھا کہ مقامی سیاست ریاستی کمیٹیوں پر اثرانداز ہو

NHRC کے مقابلے میں منصفانہ فیصلوں کا امکان کم ہو گیا۔ 

 

ٹس الء نیٹ ملک گیر جائزے کے دوران ہیومن رئیوں کی کارکردگی کے ریاستی انسانی حقوق کی کمیٹ

کو معلوم ہوا کہ زیادہ تر ریاستی کمیٹیوں میں اقلیتوں ، سول سوسائٹی یا خواتین کی  (NHLN)ورک 

کا دعوٰی تھا کہ یہ کمیٹیاں غیر مؤثر تھیں  HRLNنمائندگی یا تو بہت کم تھی یا پھر بالکل ہی نہیں تھی۔

اوقات یہ متاثرہ افراد کے خالف تھیں، سیاسی بنیادوں پر تعیناتیوں سے متاثرہ تھیں اور  اور بعض 

 عملےاور فنڈز کی کمی کا شکار رہیں۔

 

کی طرف سے  ہونے  سیکیورٹی فورسز  نیم فوجی  کہ وہ ہےار نہیں جموں و کشمیر کمشن کو اختی

کو تمام تر انسانی  NHRCیقات کرے۔ والی مبینہ  انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کے بارے میں تحق

حقوق کی خالف ورزیوں کی تحقیقات کرنے کا مکمل اختیار تھا سوائے اُن کیسز کے جن میں بسا اوقات 

، شمال مشرقی  ریاستوں اور  کی وزارت کہ وہ  داخلہ امور  ہےکو اختیار  NHRCفوج ملوث ہو۔  
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کے تحت کارروائیاں کرنے والے نیم فوجی دستوں کی طرف سے  AFSPAجموں و کشمیر  میں 

 انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کی تحقیقات کرے۔

 

 : امتیازی سلوک، سماجی سطح پر زیادتیاں اور انسانی سمگلنگ 6سیکشن ۔ 

 

 خواتین

 

قانون کے تحت بیشتر کیسز میں جنسی زیادتی ایک جرم ہے۔ تاہم اگر :  جنسی زیادتی اور گھریلو تشدد

سال سے زیادہ ہو تو پھر شادی شدہ زندگی میں  جنسی زیادتی غیر قانونی  15خاتون کی عمر 

نہیں۔سرکاری اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ جنسی زیادتی ملک میں تیزی سے بڑھنے واال جرم 

شکار افراد کی طرف سے جرم کی رپورٹ درج  ے طور پر اس کہے جس میں  کم سے کم جزوی 

کرانے کیلئے ٓامادگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ مبصرین کا خیال ہے کہ جنسی زیادتی کے کیسز کی 

 ایک بڑی تعداد کی رپورٹ درج ہی نہیں کرائی جاتی۔

 

، کیسز ی امداد ناکافی تھیوں کیلئے قانونقانون نافذ کرنے والے ادارے اور جنسی زیادتی کے شکار لوگ

وسائل سے زیادہ تھے اور مؤثر طور پر اس مسئلے سے نمٹنے کی صالحیت نہیں رکھتے تھے۔ پولیس 

عہدیداروں نے بعض اوقات جنسی زیادتی کا شکار ہونے اور اُن پر حملہ کرنے والوں کے درمیان 

نے والی خواتین کو اپنے مصالحت کرانے کی کوشش کی اور بعض کیسز میں تو زیادتی کا شکار ہو

مقدمات کی طویل ‘‘  یرز کلیکٹوئال’’حملہ ٓاور سے شادی کرنےکی ترغیب دی گئی۔ غیر سرکاری تنظیم 

مدت ، متاثرین کیلئے مدد کی کمی اور  گواہوں اور متاثرین کے غیر تسلی بخش تحفظ کی طرف توجہ 

وہی  ری پر قیاس ٓارائی کرنے کیلئےدالتی ہے جو بدستو ر باعث تشویش رہا۔ ڈاکٹروں نے جنسی ہسٹ

دو انگلیوں کے ٹیسٹ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس   فرسودہ

میں حکومت نے جنسی  2015ٹیسٹ سے متاثرہ فرد کی پرائیویسی کے حق کی خالف ورزی ہوتی ہے۔ 

عبے سے متعلق عہدیداروں کیلئےنئے تشدد کا شکار ہونے والوں کے طبی معائنےکیلئےصحت کے ش

قواعد و ضوابط متعارف کرائے۔ اس میں معائنے کے مختلف مراحل کے دوران متاثرہ فرد کی منشا 

سے متعلق شقیں رکھی گئیں جس کے بارے میں بعض غیر سرکاری تنظیموں کا دعوٰی ہے کہ وہ ایسے 

 واقعات کی ریکارڈنگ کیلئےایک بہتری کا عمل تھا۔

 

اور جنگوں کے عالقے میں جیسے جموں و کشمیر کی ریاست، شمال مشرق میں جھاڑکھنڈ  تنازعات

اور چھتیس گڑھ اور پھر دلت یا قبائلی  خواتین  جنسی زیادتی یا زیادتی کی دھمکیوں کا زیادہ شکار 

 بنتی ہیں۔ قومی سطح پر جرائم کے اعدادوشمار سے معلوم ہوتا ہے کہ دلت خواتین کو کسی دوسری ذات

 پر نشانہ بنایا گیا۔ غیر متناسب طور  عورتوں کے مقابلے میں  سے منسلک 

 

گھریلو تشدد بھی سنگین مسئلہ رہا۔ عورتوں پر تیزاب سے کئے جانے والے حملوں میں اموات ہوئیں یا 

بگڑ گئی۔  سال کے دوران چھتیس گڑھ وہ پہلی ریاست بنی  مستقل طور پر پھر اُن کی شکل و صورت

جس نے تکلیف اور مسائل کا شکار ہونے والی خواتین کیلئے ون اسٹاپ کرائسس سینٹر بنائے جنہیں 

 اضالع میں بنائے گئے یہ مراکز خواتین اور بچوں کی27کا نام دیا گیا۔ تمام کے تمام ‘‘ سکھی مراکز’’

قی فنڈز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان مراکز کی طرف سے اُن عورتوں کی وزارت سے وفا ترقیات 

کیلئےمشاورت اور پناہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے جو تشدد کی مختلف اقسام کا سامنا کرتی ہیں۔ 

 لیکن بنیادی طور پر یہ  گھریلو تشدد، جہیز سے متعلق تنازعات اور جنسی تشدد سے متعلق ہیں۔
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NCRB  18.9کی شرح  قصور وار ٹھہرائے جانے  خواتین کے خالف جرائم کیلئے کا اندازہ ہےکہ 

 فیصد ہے۔

 

سپتالوں کو ہدایت دی کہ وہ تیزاب کے حملوں کا شکار ہونے ا میں سپریم کورٹ نے تمام نجی 2015

میں چنائی میں ہوا۔ اپریل میں حکومت نے  2016والوں کو طبی امداد فراہم کریں۔ اس پالیسی کا اطالق 

 2016ن کیا کہ تیزاب کے حملوں کا شکار ہونے والوں کو معذوری کے شکار افراد کے حقوق کے اعال

 گا۔ ایکٹ کی شقوں میں شامل کیا جائے

 

میں مرکزی حکومت نے متاثرین کے معاوضے کیلئے مرکزی فنڈ سکیم پر نظر ثانی کی  2016جوالئی 

کے متاثرین کی  ئم اور انسانی سمگلنگجس کا مقصد زیادتی، تیزاب کے حملوں، بچوں کے خالف جرا

 ں موجود عدم توازن کو کم  کرنا تھا۔تالفی کے معاوضوں می

 

 FGM/Cقانون کوئی بھی  ملک کا   :  (FGM/C)کاٹ  دینا  /خواتین کے تولیدی اعضا کو ناکارہ بنانا

سے  70۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں اور میڈیا رپورٹوں کے مطابق سے نہیں نمٹتا کے عمل 

دس الکھ  لگ بھگ  ۔ ان کی ٓابادیتھےپر عمل کرتے  FGM/Cفیصد کے درمیان داؤدی بوہرا لوگ  90

 مہاراشٹر، گجرات ، راجستھان اور دہلی میں مقیم ہیں۔زیادہ تر  ہے اور یہ 

 

اور گجرات، مہاراشٹر ، راجستھان اور دہلی کی  ت مرکزی حکومجون کو 26سپریم کورٹ نے 

جس میں  عوامی مفاد  کے حوالے سے دائر کی گئی ایک  قانونی درخواست  کے بعد ، ریاستوں سے

FGM/C  ۔ مئی میں خواتین اور بچوں کی ات طلب کئے جواب تھا،  پر پابندی لگانے  کو کہا گیا

کو ایک مجرمانہ فعل قرار دیا  FGM/Cوزیر مانیکا گاندھی نے کہا کہ    سے متعلق  وفاقی  ولپمنٹیڈ

 ۔نا چاہئےجا

 

:  قانون کے تحت جہیز کی فراہمی اور قبولیت کی ممانعت ہے۔ لیکن دوسرے نقصان دہ روایتی افعال

خاندان جہیز کی پیشکشیں بھی کرتے رہے اور جہیز قبول بھی کرتے رہے۔ ہ جہیز سے جڑے تنازعات 

 2015سے پتہ چلتا ہے کہ  کے اعداد و شمار   NCRB، رہے۔گڑے بدستور ایک سنگین مسئلہ اور جھ

 افراد کو گرفتار کیا۔  19,973اموات کے سلسلے میں سے جڑی میں حکام نےجہیز 

 

ہزار نوجوان عورتیں  20کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق ایک الکھ ‘‘  سومان  گلی سکیموں’’

نام پر رکھے  کے‘‘ خوش باش شادی شدی خواتین’’ زبان کےلفظ متاثر ہوئیں۔ یہ منصوبے جو تامل

تحت نوجوان خواتین اور لڑکیاں جہیز کی  جن کے گئے ایک قسم کی پابند مزدوری  کی ایک قسم تھے

اوضہ یک مشت مع وعدہ کیا گیا  کرنے کے قابل ہو سکیں۔ رقم کمانے کیلئے کام کرتی ہیں تاکہ شادی

تین سے پانچ ہوتا ہے جو عمومی طور پر  (1,600$)سے ایک الکھ روپے  (1,300$)روپے  80,000

اوضہ جزوی طور پر ادا کیا جاتا ر دیا جاتا ہے۔ تاہم بعض اوقات معسال تک کی مالزمت کے اختتام پ

 میں ٓاجروں پابند مزدوری  ی جبکہ بعض صورتوں میں اس کی ادائیگی قطعی طور پر نہیں ہوت ۔ہے 

ن نوعیت کی زیادتیاں کیں۔ اُن سنگی مبینہ طور پر عورتوں کے ساتھکی جگہوں پر ان  کام کرنے  نے 

صال، جنس کی بنیاد پر قل و حرکت اور ابالغ کی ٓازادی پر پابندیاں،جنسی زیادتی، جنسی استحکی ن

کی اکثریت کا تعلق  خواتین  مزدور پابند    ومان گلیتک کہ اُنہیں ہالک بھی کیا گیا۔ سسمگلنگ یہاں 

 سب سے نچلی ذات کی  تامل ناڈو سے تعلق رکھنے والی میں ٓاجروں نے نچلی ذاتوں سے ہےاور اِن
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خاص طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ حکام  کوتارکین  یملک کے شمالی حصے سے ٓانے وال  اور دلتوں 

 وں نےڈ یونین بنانے کی اجازت نہیں دی اور بعض سومان گلی کارکننے سومان گلی کارخانوں میں ٹری

۔ غیر سرکاری نہیں کی مبینہ طور پر انتقامی کارروائی کے ڈر سے زیادتیوں کے بارے میں رپورٹ 

کا  اور کام کے حاالت  صحت کے مسائل میں کے جائزے میں کارکنوں  2014تنظیم وان موہل کے 

میں مدراس ہائی کورٹ  2016۔ےشامل تھ جسمانی اور جنسی استحصال جن میں مبینہ طور پر ذکر کیا 

نے تامل ناڈو حکومت کو حکم دیا کہ وہ سومان گلی سکیموں کی قانونی حیثیت کا جائزہ لے۔ یہ واضح 

 کہ ٓایا ریاست نےعدالتی حکم کی تعمیل کی ہے یا نہیں۔ ہوا نہیں

 

میں سپریم کورٹ  2010مانعت کی نگرانی کیلئے افسروں کو بھرتی کیا۔ بیشتر ریاستوں نے جہیز کی م

کہ وہ جیز کے سلسلے میں ہونے کے ایک فیصلے میں اسے تمام عدالتوں کیلئےالزمی قرار دیا گیا 

 ی اموات کے وال

 قصور واروں پر قتل کی فرد جرم عائد کریں ۔

 

ر پر پنجاب، اترپردیش اور ہریانہ میں۔ ان خاص طورہا،پھر غیرت کے نام پر قتل بدستور ایک مسئلہ 

کرانے کے باعث لڑکیوں کی پیدائش کی شرح بھی کم ہے۔  اسقاط حملریاستوں میں جنس کی بنیاد پر 

اگست کو سپریم کورٹ نے غیر سرکاری تنظیم شکتی واہینی اور کھپ پنچائت سے خاندانی غیرت  21

نے کے عمل کو روکنے کے طریقوں کے بارے کے نام پر نوجوان جوڑوں کے قتل  اور ہراساں کر

جواز  ف سے قتل کا سب سے عام  اور یکساں یا رشتہ داروں کی طر ملزموںمیں تجاویز طلب کیں۔ 

 نے خاندان کی خواہشات کے خالف شادی کی۔ ہیہی تھا کہ مقتول

 

میں غیرت کے نام پر ایک مشتبہ قتل کیس میں پولیس کو معلوم ہوا کہ نچلی ذات دلت سے تعلق  تلنگانہ 

مارچ کو اپنے زخموں کی تاب  نہ التے ہوئےچل بسا۔ دلت حقوق  13رکھنے واال شخص ایم مادھوکر 

ور زور کی علمبردار تنظیموں نے پولیس کے اس بیان کو رد کر دیا کہ یہ ایک خود کشی کا واقعہ تھا ا

اپریل کو حیدرٓاباد  6دیا کہ اونچی ذات کی لڑکی کے خاندان کے افراد اُس کی ہالکت میں ملوث تھے۔

پارلیمان  کا ایک کہ  احتجاجی مظاہروں اور الزامات کے بعدس بارے میں ہونے والے  ہائی کورٹ نے 

کرانے کا وسٹ مارٹم نعش کا ایک اور پ میں ملوث تھا کی کارروائی  مقامی رکن حقیقت کو چھپانے

 ہوئی تھی۔ یں ۔سال کے اختتام تک اس کیس کے بارے میں کوئی پیش رفت نہ  حکم دیا

 

جو  میں ‘‘ دیوداسی’’کہ ہندو دیوتاؤں سے عالمتی شادی کے نظام تھیں  پھر یہ رپورٹیں بھی موجود

پروہتوں اور  ورتوں اور لڑکیوں کوجنسی مقاصد کےلیےکی جانے والی اسمگلنگ کی ایک قسم ہے، ع

غیر سرکاری تنظیموں نے بتایا کہ خاندانوں نے  ،مندر کے بااثر افراد نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا

فروشی  کرنے پر مجبور کیا تاکہ وہ جہیز کے امکان  جسم بعض  نچلی ذات کی لڑکیوں کو مندروں میں

عورتوں کام کرنے والی  ں میںاور خاندان کے مالی بوجھ کو کم کر سکیں۔ بعض ریاستوں میں مندرو

اور لڑکیوں سےجنسی زیادتی یا عصمت فروشی کے عمل کو روکنے کیلئے قوانین موجود ہیں لیکن ان 

قوانین کا اطالق بدستور نرم رہا اور یہ مسئلہ وسیع تر بنیادوں پر پھیلتا رہا۔ بعض مبصرین اندازہ لگاتے 

لڑکیاں مندروں کے حوالے سے عصمت فروشی میں ہزار سے زائد عورتیں  اور  50ہیں کہ چار الکھ 

 ۔رہیں  ملوث

 

حکام جادو کا الزام  تاہم  تھا، جادو کے الزامات سے نمٹنے کیلئےکوئی وفاقی قانون  موجود نہیں

لگائےجانے والے متاثرہ   شخص کے لیےمبادل کے طور پر دوسری قانونی شقیں استعمال کر سکتے 
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ایسے قوانین موجود ہیں جن کے  راجستھان، ٓاسام اور جھاڑکھنڈ میں ، اُڑیسہ، چھتیس گڑھ،ہارب تھے۔

سکتی ہے۔ بیشتر  جا کارروائی کی کے خالف جادو کا الزام عائد کرنے والوں  دوسروں پر  تحت

 رپورٹوں میں بتایا گیا کہ دیہی اور مقامی کونسلوں نے جادو کا الزام لگانے والوں کو دیہات بدر کر دیا۔

 

 :  جنسی طور پر ہراساں کرنے کا معاملہ بھی ایک سنجیدہ مسئلہ رہا۔ حکامہراساں کرنا جنسی طور پر

یہ تقاضا جن کے پاس پچاس سے زیادہ مالزم ہوں  تمام شعبوں اور اداروں سے  ان  ریاست کے نے

 ، جسے اکثر لڑکیوں کو چھیڑنا کہا جاتا ہے،جنسی طور پر ہراساں کرنے کے عمل کو    کہ وہ کیا

 ے اور اس مسئلے سے نمٹنے  کے لیے  فعال  کمیٹیاں بنائیں ۔  نروک

 

بادی ا :  ایسی اطالعات تھیں کہ لوگوں کے ساتھ زبردستی کی گئی کنٹرول کرنے کیلئے زبردستیپر  ٓٓ

 چاہتے ہوئے  تولیدی صالحیت ختم کرنے  پر مجبور کیا گیا۔ ہ اور اُنہیں ن

 

اور نجی اسپتالوں میں عالج کیلئے  تنخواہوں  کی ادائیگی کے سسٹم  حفظان صحت کے کارکنوں کی

پر مبینہ طور پر  ان  کی بچہ دانی کو زبر  کچھ خواتینسسٹم کی وجہ سے  انشورنس کی ادائیگیوں کے

ے دستی بند کرانے یا اسےٓاپریشن کے ذریعے نکلوانے یا بانجھ کرنے کے دوسرے طریقے اپنانے ک

یہ دباؤ غیر متوازن طور پر غریب اور نچلی ذات کی عورتوں کے خالف استعمال کیا  ۔لیے دباؤ ڈاال گیا

میں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ بانجھ کرنے کے کیمپوں کو تین سال کے اندر بند کر  2016گیا۔ ستمبر 

 دیا جائے۔

 

دوران عورتوں کی اموات اور خاندانی منصوبہ بندی  کے ملک میں غیر محفوظ اسقاط حمل، زچگی

کیلئے زبردستی جاری رہی جس میں زبردستی اور غیر اخالقی نس بندی اور خواتین کو دو سے زائد 

بچے پیدا نہ کرنے پر مجبور کرنا شامل ہیں۔ خاندانوں کو دو سے زائد بچے پیدا کرنے پر سزائیں دینے 

توں میں جاری رہیں۔ تاہم کچھ حکام نے اُنہیں سختی سے نافذ نہیں کیا۔  کی پالیسی اور ہدایات  سات ریاس

سے  بعض ریاستوں نے ایسے بالغ افراد کیلئے سرکاری مالزمتوں کا کوٹہ برقرار رکھا جن کے دو 

نہیں تھے اور اُن افراد کیلئے مراعات اور صحت کی سہولتوں تک رسائی محدود کر دی جن  زیادہ بچے

 ائد بچے موجود تھے۔کے ہاں دو سے ز

 

میں  ان گیارہ ریاستوں  میں سے پہلی تھی جنہوں  نے مقامی سطح پر منتخب نمائندوں  1992 راجھستان

اگرچہ ریاستی سطح پر اس قانون کو ترک کرنے یا اس میں  کے لیے دو بچوں کی حد کا قانون اپنایا۔ 

س میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔غیر ا دورانسال کے تاہم اس ترمیم کرنے کی کوششیں سامنے ٓائیں،

سیاسی عہدے  سرکاری تنظیم الئرز کلیکٹو کے مطابق ایسی پالیسیوں نے خاندانوں کو ترغیب دی کہ وہ

پیدائش سے قبل جنس سے متعلق دوسرے بچے کی  کے لئے مستبقل کی اپنی اہلیت کو قربان کیے بغیر، 

کے کہ دو بچوں میں سے کم سے کم ایک لڑکا ضرور تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا س   ہ کریں فیصل

  ہو۔ 

 

کہ مرکزی حکومت کے پاس وں نے نشاندہی کی ومی سطح پر محکمہ صحت کے اہلکاراگرچہ ق

 تاہم اختیار نہیں ہے، کنٹرول کرنےکا ریاستی حکومتوں کی طرف  ٓابادی سے متعلق فیصلوں  کو

سے متعلق صحت  شاور بچوں کی پیدائ اصول  تشکیل دیتی ہے   ہنماامرکزی حکومت اس بارے میں ر

کے پروگراموں کیلئے ریاستی حکومتوں کو فنڈ فراہم کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں 

مرکزی حکومت کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ وہ ریاستی سطح پر نس بندی کیلئے معیاری 
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کے نام سے سکیمیں جاری ‘‘ گرل چائلڈ پروموشن’’ی ریاستوں نے سہولتیں فراہم کرے۔لگ بھگ تمام ہ

۔ ان میں سے بعض پیدائش کے لیےلڑکوں کےانتخاب کے رجحان کا  توڑ کرنا تھا  کیں  جن کا مقصد 

 فکیٹ دینا الزمی قرار دیا گیا۔یسکیموں میں مراعات حاصل کرنے کی خاطر والدین کو نس بندی کا سرٹ

 

ے چکی ہے خاندانی منصوبہ بندی کیلئے خواتین کی نس بندی کو فروغ دکئی عشروں سے   حکومت

تمام تر مانع حمل طریقوں میں خواتین کی نس بندی  ملک میں استعمال ہونے والے جس کے نتیجے میں

کوششوں  کے دائرے کو وسیع کرنے کی حالیہ  مانع حمل دواؤں اور طریقوں  فیصد رہا۔ 86کا تناسب 

 بسا اوقات خواتین کی مستقل نس بندی کو تمام متبادل طریقوں  پر فوقیت دی۔ کے باوجود حکومت نے

 

زچگی کے دوران خواتین کی اموات اور مانع حمل کارروائیوں کے تخمینے مندرجہ ذیل ویب سائٹ 

 سے حاصل کئے جا سکتے ہیں:

www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-

2015/en/. 

 

 مساویکام پر مساوی:  قانون جائے مالزمت پر امتیازی سلوک کی ممانعت کرتا ہے اورامتیازی سلوک

کرتا ہے۔ تاہم ٓاجر اکثر ایک ہی جیسے کام کیلئے خواتین کو مردوں سے کم اجرت  ا تقاضا تنخواہ ک

دیتے  رہے۔ وہ مالزمت میں اور کریڈٹ کی درخواستوں کے حوالے سے خواتین کے خالف امتیاز 

تواتر کے  برتتے رہے اور اُنہوں نے مردوں کے مقابلے میں خواتین کو مالزمت کے دوران نسبتاً کم

 دیں۔ ترقیاں ساتھ

 

نظاموں میں قبائلی خواتین کو زمین کی ملکیت کے حق   سے متعلق بہت سے قبائلی  زمین  ار سمیت بہ

 سے محروم رکھا گیا۔ 

 

 35خواتین کیلئے کی مالزمتوں میں ہر سطح پر  ر حکومت نے ریاستی حکومتمیں بہا 2016جنوری 

 کوٹہ منظور کیا۔  فیصد

 

کے مطابق قومی اوسط کے لحاظ  (2011):  حالیہ ترین  مردم شماری جنسی بنیاد پر صنف کا انتخاب

تھا۔ قانون پیدائش سے پہلے  943کے مقابلے میں  1,000کا تناسب  عورت۔سے پیدائش کے وقت  مرد

 عمل نہیں کیا۔ شاذ و نادر ہی  صنف کے انتخاب کی ممانعت کرتا ہے۔تاہم حکام نے اس قانون پر

 

 بچے

 

:  قانون پیدائش کے اندراج کے حوالے سے ریاستی طریق کار کا تعین کرتا ہے۔ پیدائش کی رجسٹریشن

فیصد   کا  58بچوں میں سے ہر سال ملک میں پیدا ہونے والے  نے کہ حکام تھا یونیسف کا تخمینہ

عوامی سہولتوں تک وہ ممکن ہے کہ  ۔ جن بچوں کے پاس شہریت یا رجسٹریشن نہ ہو، کیااندراج 

شناختی دستاویزات  میں  زندگی  نہ ہو سکیں بعد ازاں ، اسکولوں میں داخل نہ کر پائیں  رسائی حاصل 

 کر پائیں ۔ حاصل نہ

 

اس   یتا ہے لیکن حکومت نےبرس کی عمروں کے بچوں کو مفت تعلیم کا حق د 14سے  6  :  ٓائین تعلیم

تعلیم سے متعلق ’’کے  2016کے ‘ پراتھم’۔ غیر سرکاری تنظیم  تقاضے کی ہمیشہ  پاسداری نہیں کی

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
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ی پور، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش کی یں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش، بہار، منم‘‘ ساالنہ سروے

 ۔تھیفیصد کے درمیان  60سے  50 کی شرح ریاستوں میں اسکولوں میں لڑکیوں کی حاضری

 

کی عمر کے سال   13 سے  6مطابق   رپورٹ کے  کے سروے    2014سکولوں سے باہر بچوں کی 

 فیصد معذور بچے اسکول نہیں گئے۔ 28

 

:  قانون بچوں کے ساتھ زیادتی کی ممانعت کرتا ہے لیکن یہ دیکھ بھال فراہم بچوں کے ساتھ زیادتی

کرنے والوں کی طرف سے ہونے والی زیادتی، اُنہیں نظر انداز کئے جانے یا نفسیاتی طور پر زیادتی 

اگرچہ جسمانی سزادینے پر پابندی ہے تاہم اساتذہ نے اکثر  قرار نہیں دیتا۔ کے واقعات کو قابل سزا جرم

شعور پیدا   پوری طرح  بچوں کے ساتھ زیادتی کے خالفلوگوں میں  حکومت اوقات ان کا استعمال کیا۔

 کرنے یا قانون کو نافذ کرنے میں اکثر ناکام رہی۔

 45,844سال کے  18سے  12ریاستوں میں  26نے ‘ ورلڈ وژن انڈیا’انسانی امداد کی تنظیم مئی میں  

۔ تھا بچوں کا ایک سروے کیا جس سے معلوم ہوا کہ ہر دو میں سے ایک بچہ جنسی زیادتی کا شکار ہوا

فیصد بچے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں  30انصاف کے حصول کی کونسل کی رپورٹ کے مطابق 

فیصد کیسز رپورٹ  99ں کی جنسی زیادتی کے جنسی زیادتی کا نشانہ بنے اور مجموعی طور پر بچو

 نہیں ہوئے۔

 

 24کر زیادتی کا شکار ہونے والے بچوں کیلئے  پارٹنرز کے ساتھ مل 640مقامات پر 402حکومت نے 

 گھنٹے کی ہیلپ الئن تشکیل دی۔

 

اور مردوں  18شادی کیلئے خواتین کی کم سے کم عمر   : قانون اور زبردستی کی شادیاں  کم عمری

کی  شادیوں کو منسوخ  یعدالتوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کم عمر  ہے اور کرتا  سال مقرر 21کیلئے 

 کرانے، اُن کا انتظام کرنے اور اُن میں شرکت کرنے والوں کیلئے سزائیں  ی شادیاں کر دے۔ قانون ایس

ہی ایسی لڑکیوں کے  ہ یں کیا اور نتجویز کرتا ہے۔ حکام نے اس قانون کو مستقل طور پر الگو نہبھی 

بارے میں کوئی کارروائی کی جن کی عصمت دری کی گئی اور پھر اُن کی شادی کر دی گئی۔ قانون 

سال سے کم عمر کے لڑکے کی شادی کو غیر قانونی قرار نہیں  21سال سے کم عمر کی لڑکی اور  18

تسلیم کرتا ہے۔ بین االقوامی اور مقامی غیر سرکاری  قابل تنسیخ  دیتا لیکن وہ ایسے بندھنوں سے 

سے کم عمر  کی رکاوٹوں کی وجہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ اکثر واقعات میں ضابطے کی کارروائیوں 

 ۔رہی   ممکن نہیںچارہ جوئی  شادی شدہ   افراد کیلئے قانونی

 

ایسے واقعات کی نگرانی کیلئے  قانون کے مطابق ہر ریاست میں بچوں کی شادی کو رکوانے کیلئے اور 

انجام پانے و یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ  بچوں کی شادی ایک کل وقتی افسر موجود ہوتا ہے۔ ان افسروں ک

مداخلت کر سکیں، قانون کی خالف ورزی کے اس واقعے کا اندراج کر سکیں ، والدین کے  کے وقت    

ت حال سے نکال سکیں اور اُنہیں بچوں کے کر سکیں، بچوں کو خطرناک صور دائرخالف الزامات 

 تحفظ کے حکام کے سپرد کر سکیں۔

 

بچوں کی ہر   پہلے سے موجود ایک قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے   کرناٹک ریاست نے مئی میں 

 دیا۔ دے کارروائی کا اختیار مخصوص شادی کو غیر قانونی قرار دے دیا اور پولیس کو
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جوالئی کو پارلیمان کے ایوان باال کو  20راج نے  ناکی وزیر مملکت کرشبچوں کی ترقی خواتین اور 

سال کی ایسی خواتین  24سے  20کے اعدادو شمار سے معلوم ہوا کہ  16-2015کے  NFHS-4بتایا کہ 

 سال سے کم عمر میں کر دی گئی تھی۔ 18کے تناسب میں کمی واقع ہوئی ہے جن کی شادی 

 

ن چائلڈ پورنوگرافی کی ممانعت کرتا ہے اور رضا مندی کیلئے قانونی : قانوبچوں کا جنسی استحصال

سال مقرر کرتا ہے۔ کسی کم عمر کے ساتھ جنسی فعل کرنے کیلئے معاوضہ دینا، اسے  18عمر کی حد 

 جسمکی ترغیب دینا یا کسی کم عمر کو‘‘ ناجائز  جنسی تعلقات ’’عصمت فروشی  یا کسی بھی قسم کے 

سال  10یا خریدنا  غیر قانونی ہے۔ اس قانون کی خالف ورزی کرنے والوں کیلئے  فروشی کیلئے بیچنا

 سزا مقرر ہے۔ ایک  قید اور جرمانے کی

 

لتیں موجود دہلی کی تمام چھ عدالتوں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز کیلئے خصوصی عدا

بر   مقدمات  نےی کے گروپوں کا مشاہدہ تھا کہ ججوں کیلئے کیسز کی بھرمار ٹتھیں۔ تاہم سول سوسائ

 ۔کو بری طرح متاثر کیا نمٹانے کی صالحیت  وقت 

 

سال سے کم عمر  18:  اس بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں ہیں کہ مسلح افواج میں فوجی بچے

موں کا اندازہ ہے ماؤنوازوں کے زیر اری تنظی۔  غیر سرکتھےکے کتنے افراد خدمات انجام دے رہے 

   کم از کم عالقوں میں تخریب کار مسلح گروپوں اور جموں و کشمیر میں باغی گروپوں  میں اثر

ماؤ مخالف  کے حمایت یافتہ  ۔ ایسے الزامات موجود تھے کہ حکومت تھےبچے موجود فوجی   2,500

 ، فوجی بچے(۔ .g.1سیکشن ۔  )دیکھئیے کو بھرتی کیا بچوں نے دیہی دفاعی فورسز 

 

نقل مکانی اندون ملک ، پناہ گزیں بے گھر ہونے والے بچوں کو  ،جن میں :  بے دخل ہونے والے بچے

تک رسائی  سہولیات  سرکاری ے شامل تھے،اور سڑکوں پر رہنے والے بچ (IDPs)کرنے والے

 بھی دیکھئیے(۔ .d.2محدود ہونے کا سامنا رہا )سیکشن 

 

:  لیکس قانون کے اطالق اور حفاظتی تدابیر کے فقدان کے میں رہنے والے بچےمخصوص اداروں 

 ۔حوصلہ افزائی ہوئی  سزا سے  بریت کی فضا کی  باعث متعدد گروپ ہومز اور یتیم خانوں میں

 

قید ان   مغربی بنگال میں بھارت۔بنگلہ دیش سرحد پر کلکتہ ریسرچ گروپ نے اطالع دی کہ  پولیس نے 

، کم عمر  جسٹس ہومز   میں بھیجنے کے سسٹم کے زریعے جدا کیا ان  خاندانوں  کو بعض اوقات 

 تک رسائی اور رابطے محدود تھے ۔  جہاں ان بچوں کے لیے اپنےخاندانوں 

 

سے وں :  بھارت بچوں  کے بین االقوامی اغوا کے شہری پہلو بین االقوامی سطح پر بچوں کا اغوا

ی امکے ہیگ کنونشن  کا دستخط کنندہ نہیں ہے۔ محکمہ خارجہ کی رپورٹ برائے بین االقو 1980متعلق 

 پیرنٹل چائلڈ ایبڈکشن مندرجہ ویب سائٹ پر دیکھئیے:

travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html. 

 

 یہود دشمنی

 

افراد پر مشتمل یہودی برادری کے یہودی گروپوں نے اس سال کے دوران یہود  4,650بھارت میں 

 کارروائیوں کی کسی رپورٹ کا حوالہ  نہیں دیا۔ دشمنی پر مبنی 

http://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
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 انسانی  سمگلنگ

 

 سائیٹ پر دیکھئیے:محکمہ خارجہ کی انسانی سمگلنگ سے متعلق رپورٹ اس ویب 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

 

 معذوری کے شکار افراد

 

ور پر ذکر نہیں ہے۔ قانون مختلف اقسام کی معذوری کے شکار افراد کو ط ٓائین میں معذوری کا خاص

وں معذوری تسلیم شدہمیں  2016حقوق دیتا ہے اور معذور افراد کے حقوق سے متعلق ایکٹ کے برابر 

۔قانون نے شامل ہیں  پارکنسن کی بیماری اور تیزاب کے حملے  دیا جن میں میں اضافہ کر کی تعداد

تک غیر محدود اور  مزراسٹرکچر اور پبلک ٹرانسپورٹ سسٹفنحکومت کیلئے معذور افراد کو فزیکل ا

 مفت رسائی دینے کیلئے دو سال کی حتمی تاریخ مقرر کر دی ہے۔

 

 4فیصد اور سرکاری مالزمتوں میں  3قانون کے تحت تمام تعلیمی اداروں میں بھی معذور افراد کیلئے 

میں سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی کہ معذور افراد  2016فیصد کوٹہ مقرر کیا گیا ہے۔  جون 

فیصد کوٹہ تمام سرکاری مالزمتوں تک بڑھا دیا جائے۔ جون میں ایک سرکاری پینل نے فیصلہ  4یلئے ک

سائن   کے لیےمعذور افراد کے دوران ہر صورت عوامی نشریات   س کوکیا کہ نجی  نیوز نیٹ ورک

جانے والی ۔ حکومت نےبھرتی کی پروگرام کے عنوانات کا اہتمام کرنا چاہیےاور، میں ترجمانی لینگوئج

کےلیے فنڈز مختص  تنظیموں پارٹنر غیر سرکاری   پروگراموں اور  میں اضافےکےلیے  مالزمتوں

 ۔ کیے

 

ان کوششوں کے باوجود مسائل برقرار رہے۔ نجی شعبے میں معذور افراد کو مالزمتوں کی فراہمی 

 سرکاری ترغیبات کے باوجود  کم رہی۔

 

 ےبھال کی سہولتوں تک رسائی کے حوالے سے معذوری  کمالزمتوں، تعلیم اور صحت کی دیکھ 

ی سلوک دیہی عالقوں میں زیادہ رہا اور ملک بھر میں موجود معذور افراد زشکار افراد کے ساتھ امتیا

عوامی عمارتوں تک رسائی محدود  تھی۔ عمارتوں اور ان کی ۔ تھےفیصد لوگ ناخواندہ  45میں سے 

 ۔ تھیفائل سپریم کورٹ میں زیر التوا  PIL ایک  سے متعلقسڑکوں تک معذور افراد کی رسائی 

 

افراد کیلئے خصوصی معلم اور  پروگرام کے تحت معذور ایک  کےگی دسکول کی تعلیم اور خوان

اساتذہ،  ں معذوروں کوتعلیم دینے والے تربیت یافتہ قائم کئے گئے۔ عام سکولوں می زریسورس سینٹر

 نصاب کی کمی رہی۔متعلقہ تعلیمی مواد اور مناسب 

 

فیصد  25صحت اور فیملی ویلفیئر کی وزارت کے اندازے کے مطابق ذہنی معذوری کے شکار افراد کا 

 ۔تھابے گھر 

 

ذہنی صحت کے کچھ  مراکز میں مریضوں کو خوراک کی کمی، ناکافی  صفائی کے انتظامات اور 

الع دی کہ معذور خواتین اور نے اط HRWصحت کی دیکھ بھال کی خراب صورت حال کا سامنا رہا۔ 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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سپتال میں داخل کر دیا اذہنی امراض کے  زبردستی  لڑکیوں کو کبھی کبھار  اُن کی مرضی کے خالف

 جاتا تھا۔ 

 

معذور افراد کیلئے  تمام سرکاری مالزمتوں  کہ میں سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی 2016جون 

 فیصد کوٹہ مقرر کیا جائے۔ 4میں 

 

 گروہی اقلیتیں/نسلی /قومی

 

جبکہ حکومت نے نچلی  ایسے میں کہ جب مانعت ہے۔ٓائین کے تحت ذات کی بنیاد پر امتیاز برتنے کی م

کے  موں افرمیٹو ایکشن پروگرا  پر عمل درٓامد کیا، ذات کے لوگوں کو با اختیار بنانے کے پروگراموں 

خصوصی طور  ۔ذات پات کی بنیاد پر امتیاز برتنے کا سلسلہ رہا اور قبیلوں کا اندراج جاری  وںتحت ذات

 رہا۔ غالب  دیہی عالقوں پر

 

ہیں ‘‘لوگ کچلے ہوئے’’یا ‘‘ مظلوم’’کی اصطالح سنسکرت سے اخذ کی گئی جس کا مطلب  ‘‘ دلت’’

 (SC)اور یہ ہندوؤں کی سب سے نچلی ذات کے لوگوں کیلئے استعمال ہوتی ہے جنہیں شیڈولڈ کاسٹ 

کہا جاتا ہے۔شیڈولڈ کاسٹ کے افراد کے ساتھ تعلیم، مالزمتوں، انصاف تک رسائی، نقل و حمل کی بھی 

کی مردم  2011ٓازادی اور اداروں اور خدمات سمیت سماجی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں برقرار رہیں۔ 

 ۔تھےکروڑ( 20فیصد )تقریباً 17شماری کے مطابق شیڈولڈ کاسٹ افراد ملک کی کل ٓابادی کا 

 

اگرچہ قانون دلت لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، مندر میں حاضری اور 

شادی سمیت خدمات تک رسائی میں اُن کے خالف تشدد اور شدید امتیاز برتنے کی صورت حال 

بندھے ہوئے مزدور  قرض سےدیکھنے میں ٓائی۔ بہت سے دلت لوگ خوراک کی کمی کا شکار تھے۔

زیادہ تر دلت افراد پر مشتمل تھے۔ایسے دلت لوگ جنہوں نے اپنے حقوق پر زور دیا ،  وہ خاص طور 

پر  دیہی عالقوں میں حملوں کا نشانہ بنے۔  اعلٰی ذات کے زمینداروں کیلئے زرعی کام کرنے والے 

مجبور کیا گیا۔نسلی امتیاز کے معاوضے کے کام پر  بغیر اکثر   کو مبینہ طور پر  دلت  مزدور وں

منظم  استحصال کئے جانے کی اطالع   م متحدہ کی کمیٹی نے دلت لوگوں کےخاتمے سے متعلق اقوا

دی جس میں ماورائے عدالت قتل اور دلت خواتین کے ساتھ جنسی تشدد  شامل تھے۔ دلت لوگوں کے 

گئیں جس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو  ساتھ ہونے والے جرائم میں مبینہ طور پر کوئی سزائیں نہیں دی

انتقامی کارروائی  نے متاثرین نہیں کی یا پھر  قانونی کارروائی حکام نے ظلم کرنے والوں کے خالف

 خوف سے اس بارے میں شکایت درج نہیں کرائی۔ کے

 

سلوک کی نشاندہی کی جس کے خالف وسیع پیمانے پر امتیازی  غیر سرکاری تنظیموں نے دلت افراد

اُنہیں عوامی فٹ پاتھ پر چلنے، جوتے پہننے، اونچی ذات کے ہندوؤں کے عالقوں میں عام نلکوں  میں

سے پانی لینے، مندروں میں کچھ تہواروں میں شرکت، عوامی تاالبوں میں نہانے یا بعض شمشان گھاٹ  

وں میں کے استعمال سے روکا گیا۔ مثال کے طور پر گجرات میں دلت لوگوں کو مبینہ طور پر مندر

 جانے سے روک دیا گیا اور تعلیمی اور مالزمتوں کے مواقع سے محروم  کر دیا گیا۔

 

غیر سرکاری تنظیموں کی اطالعات کے مطابق دلت طالب علموں کو بعض اسکولوں میں اُن کی ذات 

ے میں کے باعث  داخلہ دینے سے انکار کیا گیا  یا پھر اُنہیں کہا گیا کہ وہ داخلے سے قبل ذات کے بار

کو صبح ہونے والی فکیٹ پیش کریں۔ ایسی اطالعات بھی ملیں کہ اسکول اہلکاروں نے دلت بچوں یسرٹ
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شرکت سے رک دیا گیا، اُنہیں کالس میں سب سے پیچھے بیٹھنے کیلئے کہا گیا یا پھر  ںدعایہ تقریب می

ں خود ان غسل خانوں کو اُنہیں اسکول کے غسل خانوں کی صفائی کرنے پر مجبور کیا گیا حاالنکہ اُنہی

استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مزید اطالعات کے مطابق اساتذہ نے دلت بچوں کا ہوم ورک چیک 

کرنے سے انکار کر دیا، اُنہیں دوپہر کا کھانا فراہم کرنے سے بھی انکار کیا گیا اور دلت بچوں کو کہا 

 ھیں۔گیا کہ وہ اونچی ذات کے خاندانوں کے بچوں سے الگ بیٹ

 

گروپ  کے حقوق کے لیےکام کرنے والے ایکاتر پردیش میں نچلی ذات کے دلت لوگوں اپریل میں  

بھیم ٓارمی کے حامیوں کو مبینہ طور پر اتر پردیش میں اونچی ذات کے منظم  ٹھاکر زمینداروں کے 

نذر ٓاتش کر دیا  پرمبینہ طور  سے زیادہ گھروں کو 50ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔  دلت لوگوں کے 

گیا اور اس تشدد میں بہت سے افراد زخمی ہوئے۔ ہزاروں دلت افراد نے مئی میں بھیم ٓارمی کی 

سرکردگی میں تشدد کے خالف مظاہرہ کیا۔ مختلف برادریوں کے درمیان محاذ آرائی بڑھنے کے بعد 

اس کے لیڈر چندرشیکھر پولیس نے بھی ٓارمی کے بہت سے فعال کارکنوں کو گرفتار کر لیا جن میں 

اونچی ذات کے لوگوں کو  ان واقعات میں شریکٓازاد بھی شامل تھے۔ ریاستی پولیس نے مبینہ طور پر

 گرفتار نہیں کیا۔

 

وفاقی اور ریاستی حکومتوں نے ایسے پروگرام جاری رکھے جن کے تحت نچلی ذات کے لوگوں کو 

مالزمتیں اور رعایتی نرخوں پر خوراک تک بہتر معیار کی رہائش، اسکولوں میں کوٹہ، سرکاری 

یا  /اور ناقص عمل درٓامد گرام ورسائی فراہم کی گئی۔ناقدین کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے پر

 کرپشن کے باعث متاثر ہوئے۔

 

 

قانون کی ممانعت کے باوجود دلت لوگوں کو جانوروں اور انسانوں کے فضلے کو ہاتھوں سے صاف 

ا جاتا رہا۔ غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ دیہی کونسلوں کے منتخب ارکان کرنے پر مجبور کی

ٓابادیوں سے  پسماندہ اور دلت لوگوں کو بھنگی کے طور پر مالزم رکھا ان کی اکثریت کا تعلقجن نے

میڈیا بدستور ایسے مضامین اور تصاویر شائع کرتا رہا جن میں افراد کو حفاظتی سامان کے بغیر  تھا۔ 

مارچ کو سماجی انصاف اور  16مین ہولوں اور گندے پانی کے نالوں کو صاف کرتے ہوئے دکھایا گیا۔

 737 ,12ریاستوں اور یونین کے عالقوں میں  13لوگوں کو با اختیار بنانے کی وزارت نے بتایا کہ 

کہیں زیادہ  تعداد اس سے ا صل تھا کہ  موقفری تنظیموں کابھنگی کام پر رکھے گئے۔  تاہم غیر سرکا

 ۔تھی

 

HRW حدہ یکا کہنا تھا کہ بھنگیوں کے بچوں کو امتیازی سلوک، تذلیل اور دیہی اسکولوں میں عل

فیکشن کا سامنا کرنا پڑا جس نایسی اکو ان کے پیشے کی وجہ سے  رکھے جانے کا سامنا رہا۔ بھنگیوں 

انتڑیوں کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ایسے  کی جلد، ٓانکھیں،  تنفس اور  سے اُن

نشوونما بری طرح   اور اُن کی ے صحتمند جسمانی وزن برقرار نہ رکھ سکے  سے متاثرہ بچ بیکٹیریا

 متاثر ہوئی۔

 

بھنگیوں کو کام پر رکھنا یا ایسی خشک لیٹرین تعمیر کرنا خالف قانون ہے جس میں فلش سسٹم نہ ہو 

 جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔   (32$)روپے  2,000اور اس کیلئے ایک سال تک قید، 

 

 ٓابائی باشندے
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رتا ہے۔ ٓائین فراہم ک  ق وکو سماجی، اقتصادی اور سیاسی حق کے پسماندہ  گروپوں  ٓابائی لوگوں  ٓائین 

کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ تاہم حکام نے اکثر اُنہیں اُن کے حقوق سے  ںلوگوٓابائی کے تحت 

 محروم رکھا۔

 

قانون  اُنہیں ہیں اکثریت میں کے گروپس  ٓابائی باشندوں  جہاں زیادہ تر شمالی مشرقی ریاستوں  میں

۔ تاہم کچھ مقامی حکام نے ان ضابطوں کو نظر انداز کئے رکھا۔ قانون دیگر  فراہم کرتا ہےقبائلی حقوق 

  کسی مستند اجازت نامے کے بغیر  کو فرد غیر قبائلی   کسی بھی  ریاستوں کے شہریوں سمیت

کوئی بھی کو عبور کرنے  کی ممانعت کرتا ہے۔ قائم کسی اندرونی سرحد  حکومت کی طرف سے

  سکتا۔ لے جا نہیں بغیر اجازت   جنگل کی دوسری اشیا ، موم، ٓائیوری یامحفوظ عالقوں سے ربڑ شخص

 صل کرنا الزمی ہے۔کی فروخت کے لیےقبائلی حکامکی منظوری حا کیلئے  زمین یوں غیر قبائل

 

جنسی رجحان اور صنفی شناخت کے حوالے سے تشدد، امتیازی سلوک اور دیگر زیادتیوں کی 

 کارروائیاں

 

 ًً سے  مرد ) یجڑوں ہ جرم ہیں۔ ملک میںایک ہی جنس کے افراد کے درمیان جنسی تعلقات قانونا ٍ

کو تیسری صنف کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے  (کے  افرادرجحان جینڈر  عورت کی جانب ٹرانس 

جنس پرست  ، گے ، یعینی ہمہم جنس پرست عورتیں لزبین یعنی جو مردوں یا خواتین سے مختلف ہے۔

دونوں  انٹر سیکس یعنیاور یعنی تیسری صنف ٹرانس جینڈر  ،  دو جنسی ،   بائی سیکسوئل  یعنی ردم

کو جسمانی حملوں، ریپ اور بلیک میلنگ کا سامنا   (LGBTI) جنسوں کی خصوصیات کے حامل افراد

افراد کے خالف جرم کئے اور اُنہیں ان کے بارے میں  LGBTIرہا۔ پولیس کے کچھ اہلکاروں نے 

رپورٹ کرنے سے روکنے کی خاطر گرفتار کرنے کی دھمکیاں دیں۔ غیر سرکاری تنظیموں کی مدد 

 ٓاگاہی اور حساسیت کےحوالے سے تربیت فراہم کی۔  سے متعدد ریاستوں نے پولیس کو

 

LGBTI معاشرے کی طرف سے امتیازی سلوک اور تشدد  گروپوں کا کہنا تھا کہ اُنہیں وسیع پیمانے پر

کا سامنا کرنا پڑا جو خاص طور پر دیہی عالقوں میں شدت سے موجود رہا۔ فعال کاکنوں کے مطابق  

HIV میں مبتال ٹرانس جینڈر افراد کو طبی امداد حاصل کرنے میں شدید مشکالت پیش ٓاتی رہیں۔ 

 

میں سپریم کورٹ کی  2013کو خارج کر دیا جن میں  میں ہائی کورٹ نے اُن درخواستوں 2015جنوری 

کو جرم قرار دینے کے نو ٓابادیاتی دور کا قانون  بحال کرنے کے فیصلے کو  ہم جنس پرستیطرف سے 

چیلنج کیا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے  فیصلے  پر نظر ثانی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ مزید براں 

رائیویسی کے ٓائینی حق کے حوالے سے سپریم کورٹ نے صنفی اگست میں ملک کے شہریوں کے پ

 قرار دیا۔‘‘ پرائیویسی کا ایک اہم حصہ’’کیفیت کو 

جاری کیا ۔ ‘‘  2017ساتھیا تعلیمی منصوبہ ’’وزارت برائے صحت اور فیملی ویلفیئر نے فروری میں 

فرد اپنے کسی ہم جنس یا  یہ  مواد جنسی تعلیم سے متعلق ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی

 مخالف جنس کے بارےمیں کشش محسوس کر سکتا ہے۔

 

دھرم پورہ، تامل ناڈو جو   بن گئیں  پہلی ٹرنس جینڈر شخص وہ اپریل میں پریتھیکا یاشینی بھارت کی

کی پولیس فورس میں شامل ہوئیں۔ شروع میں اُنہیں پولیس میں مالزمت دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ 

 تاہم بعد میں مدراس ہائی کورٹ نے مداخلت کرتے ہوئےاُن کے حق میں فیصلہ دے دیا۔
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ٹرانس جینڈر افراد کو مالزمتیں دیں۔ تاہم کئی ہفتوں بعد  ان  21مئی میں کیرالہ حکومت نے کوچی میں 

فی میں سے بہت سے ٹرانس جینڈر افراد نے مالزمتوں سے استعفٰی دے دیا کیونکہ اُنہیں اُن کی صن

 کیفیت کی وجہ سے کوچی میں گھر کرائے پر لینا مشکل ہو رہا تھا۔

 

HIV اور ایڈز کے حوالے سے سماجی رسوائی  

 

فیصد کمی واقع ہوئی۔ یہ وبا ٓابادی کے جلد متاثر  57کے کیسز میں  HIVگزشتہ ایک دہائی کے دوران 

فروش خواتین؛ ہم  جسمہونے والے حصوں میں مسلسل جاری رہی: ہائی رسک والے گروہ، جن میں 

مرد؛ ٹرانس جینڈر  افراد؛ اور ٹیکوں کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والے لوگ شامل  پرست  جنس

 ہیں۔

 

اور ایڈز کے عالج کیلئے مخصوص دواؤں کے سٹاک ختم ہو  HIVعالوہ اذیں کچھ ریاستوں میں  

اور کنٹرول(  احتیاطاور ایڈز ) HIVاپریل کو  11جانے سے عالج میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ حکومت نے 

کا بل منظور کیا۔ بل کا مقصد  معمول کی صحت کی دیکھ بھال ، مالزمت، تعلیم، رہائش، معاشی طور 

 شرکت یا سیاسی نمائندگی میں امتیازی سلوک کی روک تھام کرنا ہے۔  ر پ

 

بھال اور   کی روک تھام، دیکھ HIVنیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت ہائی رسک گروپوں میں 

دی گئی۔ نیشنل ایڈز فوقیت کو  قوقکے ح والوں  کے ساتھ زندگی گزارنے HIVعالج کی فراہمی اور 

ایڈز کے اپنی مدد ٓاپ کے تحت کام کرنے والے گروپوں کی تربیت  /HIVین کے خواتنے کنٹرول تنظیم 

 کیلئے غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ قریبی اشتراک سے کام کیا۔

 

کے تحفظ میں اُن  کمیونیٹیزکی خطرے سے دوچار  HIVپولیس انسانی حقوق کی خالف ورزیوں اور 

 ۔شامل رہی ں کرنے سے متعلق پروگراموں میکے کردار کو مضبوط 

 

 سماجی تشدد یا امتیازی سلوک کی دیگر کیفیتیں

 

مذہب سے وابستہ گروپوں کی طرف سے مذہب اور ذات پات پر مبنی سماجی تشدد  مسلسل تشویش کا 

چلتا ہے کہ نسلی )مذہبی( فسادات  تہکے اعداد و شمار سے پ 17-2016باعث رہا۔ وزارت داخلہ کے 

 زخمی ہوئے۔ 2,321افراد ہالک اور  86واقعات پیش ٓائے جن میں  703کے 

 

جوالئی کو پارلیمان کے ایوان باال نے نفرت پر مبنی جرائم کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا    26

جس میں یونین اور داخلہ امور کی وزارت پر زور دیا گیا کہ وہ تحفظ کے احساس کو مضبوط بنانے 

ے میں رہنے والے تمام شہریوں کو قومی دھارے میں شامل کریں۔ سپریم کورٹ اور شمال مشرقی عالق

 کی ایک ہدایت  کے جواب میں ایسے خدشات کو دور کرنے کیلئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔

 

اس سال کے دوران گائے کے حوالے سے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا جو عمومی طور پر انتہاپسند 

  61حملوں میں سے  63سے اب تک رپورٹ ہونے والے  2010ے۔ ہندوؤں کی طرف سے کئے گئ

مسلمان  24افراد میں سے  28مسلمانوں پر کئے گئے اور ان حملوں میں مارے جانے والے حملے 

مسلمانوں کو ہالک کر دیا گیا  10سے اب تک  2015کے مطابق گائے کے حوالے سے  HRWتھے۔ 
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د واقعات میں پولیس نے حملوں کا شکار ہونے والوں پر سالہ بچہ بھی شامل تھا۔متعد 12جن میں ایک 

گائے کو ذبح کرنے سے متعلق موجودہ قوانین کے تحت فرد جرم عائد کر دی۔ ایک ٓازاد صحافتی 

کی ایک رپورٹ کے مطابق ہجوم  کی طرف سے اقلیتی افراد کو  مار مار کر ہالک ‘ انڈیا سپینڈ’ادارے 

یہ پردیش، راجستھان اور اتر پردیش میں ہوئے۔سال کے پہلے چھ کر دینے کے واقعات جھاڑکھنڈ، مدھ

کے مقابلے میں  2016حملوں کی اطالع ملی جو  20ماہ کے دوران گائے کی حرمت کے حوالے سے 

 فیصد زیادہ ہیں۔ 75

 

سالہ جنید خان کو ایک ٹرین میں   16جون کو ہریانہ میں ایک ہجوم نے  22میڈیا رپورٹس کے مطابق 

چھریوں سے وار کرکے اس الزام میں ہالک کر دیا کہ وہ اور اُس کے تین ساتھی بیف لے کر جا رہے 

جوالئی کو مہاراشٹر پولیس نے اس کیس  9تھے۔ ہریانہ پولیس نے اس کیس میں چھ افراد کو گرفتار کیا۔ 

اور اگست تک چھ میں سے چار ملزمان ضمانت  کے اصل مشتبہ شخص نریش کمار کو گرفتار کر لیا

 پر رہا کر دئے گئے تھے۔

 

 

ستمبر کو انسانی حقوق کیلئے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید رعد الحسین نے انسانی حقوق کی  11

ہبی اور دیگر  اقلیتوں کے خالف افتتاحی اجالس میں بتایا کہ اُنہیں بھارت میں مذ ویں  36کونسل کے 

گائیوں کی زندگی کے تحفظ کے بہانے ’’ عدم برداشت پر تشویش ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ  ےہوئبڑھتے 

سے ہجوم کی طرف سے افراد کے خالف  حملوں  اور تشدد کی موجودہ ہالکت خیز  لہر  انتہائی 

 ‘‘پریشان کن ہے۔

 

 : کارکنوں کے حقوق 7سیکشن ۔ 

 

 حقالف: اجتماع کی ٓازادی اور اجتماعی سودے بازی کا 

 

قانون اجازت دیتا ہے کہ لوگ یونین بنا کر اور اس میں شامل ہو کر اجتماعی سودے بازی کر سکیں 

میں  اگرچہ ٓاجروں پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کہ وہ یونین کو تسلیم کریں  یا اجتماعی سودے بازی 

ے پیشگی اجازت ریاست سکم میں ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کیلئے ریاستی حکومت س شامل ہوں ۔

ری تھا۔ قانون وفاقی اور ریاستی سرکاری مالزمین کے تنظیمی حقوق کو محدود کرتا وحاصل کرنا ضر

 ہے۔

 

قانون ہڑتال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم بعض کارکنوں کیلئے اس حق پر پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔ 

دن کا نوٹس دینا ضروری  45ے  میں اس کیلئ (EPZs)مثال کے طور پر ایکسپورٹ پراسیسنگ زونز 

قرار دیا گیا ہے۔ قانون  کے تحت ‘‘ عوامی سہولتیں’’ہے کیونکہ ایکسپورٹ پراسیسنگ زونز کو 

ضروری  ’’ مخصوص ورسرکاری ملکیت کے اداروں میں ہڑتال  پر پابندی لگا سکتی ہےا حکومت 

کی تعریف ہر ریاست میں مختلف ہے۔ ‘‘ ضروری صنعتوں’’ ی کا تقاضا کرتی ہے۔میں ثالث‘‘  صنعتوں

قانون کے تحت یونین کے خالف امتیازی سلوک  اور قانونی ہڑتال میں شریک ہونے کی صورت میں 

ئے کسی انتقامی کارروائی کی اجازت نہیں ہے اور  قانون یونین کے اقدامات کے حوالے سے برطرف ک

 ہے۔ یتا پر زورد جانے والے مالزمین کی بحالی
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اس قانون کا اطالق مختلف ریاستوں میں اور مختلف شعبوں میں  مختلف رہا۔اس قانون کا نفاذ عام طور 

پر بڑی اور منظم صنعتوں میں بہتر رہا۔ تاہم حکام نے عام طور پر اُن افراد کے خالف تحقیقات کیں اور 

ی سرگرمیوں کے سلسلے  میں اُنہیں سزا دی  جنہوں نے صنعتی شعبے میں ٹریڈ یونین  کی قانون

دھونس دی یا اُنہیں دبانے کی کوشش کی۔ سول عدالتی ضابطوں کے تحت خالف ورزیوں سے نمٹنے 

کی کوشش کی گئی کیونکہ ٹریڈ یونین ایکٹ کے تحت اس کیلئے سزائیں مقرر نہیں ہیں۔  خصوصی لیبر 

طویل مدت کےلیےالتوا کا یسزحل طلب ک  کورٹس مزدوروں سے متعلق تنازعات کو نمٹاتی ہیں  لیکن

 شکار ہوئے یا  ناتمام رہے۔

 

صنعتی شعبے میں  اجتماع کی ٓازادی اور اجتماعی سودے بازی کے   با ضابطہ ٓاجروں نے عام طور پر

 معیشت میں ایسا نہیں کیا۔ یونینوں کے زیادہ تر ارکان سرکاری انتظام  کا احترام کیا  لیکن بڑی اور غیر 

سرکاری سیکٹر کی ایک چھوٹی زرعی اور غیر   یں کام کرتے تھے اور ٹریڈ یونینیں سیکٹر مباضابطہ 

 80 سے منسلک ورکرز میں سے لگ بھگ  کی نمائندگی کرتی تھیں۔ یونینوں سی تعداد کے کارکنوں 

سے وابستہ تھے۔ یونینیں حکومت سے ٓازاد  میں سے ایک کے ساتھپانچ بڑی ٹریڈ یونین فیڈریشنز فیصد 

لیکن پانچ میں چار بڑی فیڈریشنیں بڑی سیاسی جماعتوں سے وابستہ تھیں۔ محنت اور روزگار کی  تھیں

ہڑتالیں ہوئیں۔ ریاستی اور مقامی حکام نے بعض اوقات اپنا اختیار  163میں  2015وزارت کے مطابق 

ایمپالئیڈ ویمنز پر مجبور کیا۔ سیلف  و غیر قانونی قرار دیا  اور مفاہمت استعمال کرتے ہوئے ہڑتالوں ک

شعبوں کے  سرکاریتنظیموں نے کامیابی کے ساتھ غیر مبنی   شن جیسی رکنیت سازی پر ایسوسی ای

اپنے کام یا پیداوار کےلیے پہلے سے زیادہ اجرت حاصل کرنے میں  ان کی  ورکرز کو منظم کیا اور

 مدد کی۔

 

نوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کارکن کارک 425و کمپنی کے کو روہتک، ہریانہ کی ایسن ٓاٹوموٹ مئی 31

ٹریڈ یونین بنانے کی  ایک  اپنے اُن ساتھیوں کی برطرفی کے خالف احتجاج کر رہے تھے جنہوں نے

کوشش کی تھی۔ گرفتار ہونے والے کارکنوں پر حملہ کرنے اور سرکاری اہلکاروں کے کام میں رخنہ 

نہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ لیبر کے گروپوں ڈالنے کے الزامات عائد کئے گئے اور پھر بعد میں اُ 

 اس کی بجائے  نے بتایا کہ کچھ ٓاجر منظم یونینوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے اور بعض نے

کو یونینیں قائم کر دیں  تاکہ خود مختار یونینوں  پر مبنی  کنٹرول  ٓاجروں کے    اور ‘‘ ورکز کمیٹیاں’’

اکثر عارضی کنٹریکٹ پر ورکرز کو بھرتی کرتے تھے۔ اس  EPZs۔  سکےمنظم ہونے سے روکا جا 

کی یونین کے منتطمین اور صرف مالزمین کے داخلے کی پابندیوں نے  میں صرف EPZsکے عالوہ 

 مالزمین  دس الکھ   لگ بھگ  اگست کو ریاستی ملکیت  کے بینکوں کے 22۔ دی محدود کر  رسائی 

وں پر احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال ے منصوبحکومت ک وفاقی مختلف بینکوں کے ادغام سے متعلق  نے

   کی۔

 

 الزمی مزدوری کی ممانعت یا ب۔ جبری

 

پیشگی  قانون ہر قسم کی جبری یا الزمی مزدوری کی ممانعت کرتا ہے لیکن یہ مسئلہ جس میں

وسیع پیمانے پر  ، (.c.7سیکشن   )دیکھئیے شامل تھے بچے معاوضےکے تحت مزدوری سے بندھے

 موجود  رہا۔

 

کے تخمینوں میں بہت زیادہ فرق تھا   مزدوروں کی تعداد قرض کی بنیاد پر مزدوری سے جڑے    

مزدوری   بندھی قرض سےگرچہ بعض غیر سرکاری تنظیموں نے اُن کی تعداد کروڑوں میں بتائی۔ا
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ان غیر زرعی شعبوں میں جہاں  بندھی مزدوی کے واقعات کی تعداد ۔ہوئی  زیادہ تر زرعی شعبے میں

کشیدہ کاری شعبہ،  اتی ، اینٹوں کے بھٹے، چاول کے کارخانے، تعمیریںپتھر نکالنے کی کان زیادہ تھی 

کے کارخانے شامل  (سگرٹوں   ہاتھ سے رول کر کے بنائے جانے والی بیڑیوں)  کی فیکٹریاں  اور 

 ہیں۔

 

قانون کا نفاذ اور متاثرہ کارکنوں کو معاوضے کی ادائیگی ریاستی اور مقامی حکومتوں کی ذمہ داری 

مزدوری   بندھی قرض سے کا مؤثر طور پر اطالق ہونا مختلف رہا۔ حکومت نےاس  ہے لیکن 

 وثر عمومی طور پر م کا مزدوروں کی اسمگلنگ کےقوانین، مثالً بانڈڈ لیبر سسٹم )خاتمہ(ایکٹ ،  یا

ش کی ، تو سفار مقدمات کی اس قانون کی خالف ورزی پر وں نےاطالق نہیں کیا ۔   جب انسپکٹر

کے نتیجے میں   عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ، ناکافی قانونی کرروائی اور ترجیحات کے فقدان  

   مقدمات شاز و نادر ہی ہو سکے۔۔ گئے بعض اوقات  ملزم چھوٹ 

 

مزدوری کو روکنے کیلئے محنت  اور روزگار کی وزارت بین االقوامی لیبر   بندھیقرض سے

ٓارگنائزیشن کے ساتھ ملکر کام کرتی رہی جس میں ٓاندھرا پردیش اور اُڑیسہ کی ریاستوں میں 

بھی شامل ہے۔یہ پروگرام ایسے ورکرز کیلئے ہے جنہیں بندھی ہوئی مزدوری ‘‘ کنورجینس پروگرام’’

 جانے کا خطرہ درپیش ہو۔کیلئے ہدف بنائے 

 

وزارت محنت و روزگار نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی مالی امداد سے ریاستی حکومت کی طرف 

سے مارچ  2016بندھے ہوئےمزدوروں کو اپریل  2,607سے چلنے والی سپانسرڈ سکیم کے ذریعے 

نظیموں نے بندھے کچھ غیر سرکاری ت بندھی ہوئی مزدوری سے ٓازاد کرا یا گیا۔ کے دوران  2017

ٹ  ہوئے مزدوروں کی رہائی کیلئے ریلیز سرٹیفکیٹس کے حصول میں تاخیر کی اطالع دی۔ یہ سرٹیفکی

ی حیثیت سے رکھا ک کہ ٓاجروں نے اُنہیں بندھے ہوئے مزدوروں ےیہ ثابت کرنے کیلئے ضروری تھ

ی کے فنڈز کی تقسیم ں بحالتوں می۔ مختلف ریاستھے اور وہ قانون کے تحت معاوضے کے حقدار تھا

میں حکومت نے بندھے ہوئے مزدوروں کی بحالی کے پرگرام پر نظر ثانی کی  2016مختلف رہی۔ مئی 

 روپے  100,000ر ھا کسے بڑ (320$)روپے  20,000مردوں کیلئے  زرتالفی اور متاثرین کا 

اور جنسی زیادتی کے شکار  (3,200$)روپے  200,000، خواتین اور مزدور بچوں کیلئے  ($1,600)

 کر دیا۔ (4,800$)روپے  300,000خواتین اور بچوں کیلئے 

 

تشویش کا مسلسل   مزدوری خاص طور پر اینٹوں  کے بھٹوں پر کئی ریاستوں میں  بندھی قرض سے

 میں ریاست  غیر سرکاری تنظیم کے تعاون سے  باعث رہی۔  مارچ میں اتر پردیش کے حکام نے ایک

 کرایا۔ ٓازاد مزدوروں کو    149 قرض سے بندھے بھٹوں سے دو ےاینٹوں ک

 

 12مارچ کو کرناٹک کی ضلعی عدالت نے ایک اینٹوں کے بھٹے کے مالک کو سزا سنائی جس نے  10

سخت مشقت پر قید میں رکھا کی حیثیت سے وںمزدور  بندھے  قرض سے دس سال تک مزدوروں کو

 تھا۔

 

روپے  15,500رکھنے پر تقریباً   اپنے احاطوں میں   قرض سے بندھے مزدوروں کو عدالت نے اسے 

کا جرمانہ عائد کیا۔ حکام نے اسے بانڈڈ لیبر سسٹم  کے خاتمے کے ایکٹ کے ساتھ ساتھ  ($250)

 کے تحت یہ سزا دی۔ 370تعزیرات ہند کی دفعہ 
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 بچوں 25سداد بندھک مزدوری کی شکایت پر جوالئی کو دہلی میں قائم نیشنل کیمپین کمیٹی برائے ان 24

کے لگ بھگ بندھے ہوئے مزدوروں کو ایک اینٹوں کے بھٹے سے آزاد  88عورتوں سمیت  29اور 

 کرایا گیا۔ 

 

SC  اورST  کے ارکان  ملک کے کئی حصوں میں غالمی کے روایتی انتظام کے تحت رہتے اور کام

کرتے رہے۔ اگرچہ مرکزی حکومت نے خاصے عرصے سے بندھی ہوئی مزدوری پر مبنی غالمی کو 

ختم کر دیا تھا،  معاشرے کے یہ گروپ مسلسل غربت کا شکار رہے او ر یوں جبری مشقت کیلئے 

ر پر شکار رہے۔ یہ صورت حال خاص طور پر اروناچل  پردیش میں جاری استحصال کے  ممکنہ طو

 رہی۔

 

 مزید  دیکھئیے محکمہ خارجہ  کی انسانوں کی تجارت سے متعلق رپورٹ مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر۔

 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

 

 لیبر کی روک تھام اور مالزمت کیلئے کم سے کم عمر: چائلڈ ج

 

میں چائلڈ لیبر  2016اگست  سال سے کم عمر بچوں کو مالزم رکھنے پر پابندی کیلئے  14حکومت نے 

سال تک کی عمر  18سال سے  14کر دیا۔ ترمیم شدہ قانون کے تحت  میں ترمیم  کے خاتمے کا ایکٹ 

رکھنے کی پابندی ہے سوائے کانوں میں کام کرنے  مالزمکے بچوں کو خطرناک قسم کے کاموں پر

، جس کی قانون میں وضاحت خطرناک مواد   کے۔ قانون بچوں کو آگ لگنے واال ، دھماکہ خیز یا دیگر

نئی  16۔   مارچ میں وزارت محنت و روزگار نے   استعمال کرنے سے روکتا ہے کی گئی ہے،

سال  18د والی صنعتوں کی فہرست میں شامل کر دیا  جہاں  کو  خطرناک موا اقدامات  59صنعتوں اور 

سال سے کم عمر کے  14 جہاںسے کم عمر کے بچوں پر کام کرنے کی پابندی عائد کی گئی ہے  اور

   روک دیا گیا ہے جن میں خاندان کی طرف سے چالئے جانے والے  کام میں مدد سے و بچوں ک

خاندان کی طرف سے چالئے جانے  ں کو اسکول کے بعد اپنے ۔ تاہم قانون بچوکاروبار بھی شامل ہیں 

جن میں ایسا مواد استعمال ہوتا ہے جو   وں میں مالزمت کی اجازت دیتا ہے  والے ایسے  کاروبار

 خطرناک نہیں ہے۔  اس کے باوجود چائلڈ لیبر وسیع پیمانے پر جاری رہا۔

 

کیا اور لیبر انسپکٹرز کو تعینات کیا جبکہ ریاستی حکومتوں نے مزدوروں سے متعلق قانون کو نافذ 

محنت اور روزگار کی وزارت  نے نگرانی اور رابطہ کاری کے فرائض انجام دئے۔ قانون کی خالف 

ورزیاں البتہ عام رہیں۔ ترمیم شدہ قانون کے تحت خطرناک مواد والی جگہوں پر کام پر رکھے جانے 

 ک جرمانےت (800$)روپے   50,000سے   (320$)روپے  20,000والے ہر بچے کے حوالے سے 

کی سزا مقرر ہے۔  ایسے جرمانے اس جرم کی خالف ورزی روکنے میں ناکافی ثابت ہوئے اور حکام 

بچوں کی  سابقہکام پر رکھے جانے والے  نے اسے کبھی کبھار ہی عملی طور پر نافذ کیا۔ یہ جرمانے

 بہبود کے فنڈ میں جمع کرائے جاتے ہیں۔

 

معاونت  کر  ڈراموں اور کمیونٹی کی تقریبات  جیسے اقدامات کیلئے مالی محنت و روزگار نےوزارت 

ریاستوں کے ساتھ اپنی کوششوں  کی غرض سے   شعور پیدا کرنے  کی مشقت کے بارےمیںبچوں کے 

 کو مربوط کیا۔

 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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کی توثیق کی 182اور  138جون کو حکومت نے بین االقوامی لیبر آرگنائزیشن کے دو کنونشنز   13  

جو  باالترتیب مالزمت کیلئے کم سے کم عمر کا تعین کرتے ہیں اور چائلڈ لیبر کی خراب ترین شکل پر 

 پابندی عائد کرتے ہیں۔ 

 

راجستھان حکومت  کے تشکیل کردہ یونٹ   سے متعلق انسانی تجارت روکنے کے مطابق سنیوز رپورٹ

مئی اور جون میں ایک ماہ تک جاری رہنے والی مہم اور جھالور اضالع میں  ، باراننے کوٹا، بنڈی

ورانوں ، گراسری کی دکانوں  اور گاڑیوں کی ورکشاپوں تکنارے موجود ریسکے دوران سڑکوں کے 

 سے زائد بچوں کو چھڑایا۔ 500 سے 

 

      سرکاری معیشت میں واقع ہوئے خاص طور پرزرعی اور غیرزیادہ تر  بچوں کی مشقت کےواقعات

میں ۔ بچوں کا  پتھر توڑنے کی کانوں ،  بیڑیوں کے کارخانوں اور کھانے کی غیر رسمی  دکانوں

 ، بچے( دیکھیں۔ 6)اس کیلئے سیکشن ۔  کمرشل سطح پر جنسی استحصال ہوا 

 

ملک کے وہ دو شہر  جہاں چائلڈ لیبر کے واقعات  وی وی گیری قومی ادارہ برائے محنت نے بتایا کہ

 ,50اور جیلور میں  67,366حیدر آباد میں   ۔ حیدر آباد اور جیلور تھے ے زیادہ تھیکی تعداد سب س

 بچوں کو کام پر لگایا گیا تھا۔ 440

 

مشقت  بدستور ایک سنگین مسئلہ رہا۔ آجروں نے بچوں کو     جبری  مزدوری سمیت بچوں سے بندھک 

ول کے اوں، اینٹوں کے بھٹوں، چگھریلو مالز م اور  بھکاریوں کے عالوہ پتھر توڑنے والی کان

جبری یا با ضابطہ پر وں کارخانوں، ریشمی دھاگے کے کارخانوں  اور کڑھائی   جیسے مخصوص کام

    ۔دستاویزات کے تحت  کام کروایا

 

چائلڈ لیبر کی بدترین اشکال سے حاصل شدہ ’’مزید دیکھئیےمحکمہ محنت کی ویب سائٹ پر  

 کے بارے میں رپورٹ۔‘‘ معلومات

www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/. 

 

 د۔ مالزمت اور پیشے سے متعلق امتیازی سلوک

 

  / نسل، صنف، جنس، معذوری، زبان، صنفی کیفیت اور   میں قانون اور ضابطے مالزمت اور پیشوں 

۔   قانون امتیازی سلوک کی ممانعت کرتے ہیںجنس کی شناخت اور سماجی حیثیت کے حوالے سے یا

HIV/ رنگ، مذہب، سیاسی خیاالت، آبائی وطن یا  ایڈز یا دیگر متعدی بیماریوں  میں مبتال افراد ،

ور نہیں  کرتا۔ حکومت نے رسمی شعبوں میں قانون ا ممانعت شہریت کے حوالے سے امتیاز برتنے کی

ضابطوں کو مؤثر طور پر الگو کیا۔  تاہم قانون اور ضابطے غیر رسمی شعبوں میں کام کرنے والوں کو 

 فیصد کے برابر ہیں۔  90کے لگ بھگ کارکن طبقےتحفظ فراہم نہیں کرتے جو

 

شعبوں میں امتیازی  سرکاریدلت لوگوں، قبائلی افراد اور  معذوری کے شکار افراد کے ساتھ غیر

رہا۔  قانونی تحفظ سب کیلئے ایک جیسا ہے  لیکن تنخواہوں کے حوالے سے مردوں اور  سلوک جاری

نے والے کارکن زیادہ تر  بغیر اندراج آعورتوں میں امتیاز  موجود رہا۔ بیرون ملک سےہجرت کر کے 

کے رہے اور عمومی طور پر اُس قانونی تحفظ سے محروم رہے جو ملک کے باقاعدہ شہریوں کو 

 ۔حاصل تھا

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/
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 ۔ کام کیلئے  قابل قبول حاالتف

 

کم سے کم  تا ہے لیکن  ریاستی حکومت کے قوانین  تحفظ اور صحت کے معیار مقرر کر  قانون  وفاقی 

 صحت سے متعلق اضافی معیار ریاست  کی طرف سےسیکیورٹی اور   اور  کام کے گھنٹوںاجرت، 

 طے کرتے ہیں ۔

خط   اجرت مختلف عالقوں میں مختلف رہی۔ تاہم یہ سرکاری طور پر لگائے گئے یومیہ  کم سے کم  

کم سے کم  ایک الگ  ۔  ریاستی حکومتوں نے زرعی کارکنوں کیلئے یغربت کے اندازے سے زیادہ رہ

 متعین کی ۔  اجرت

 

کا بڑے  سے متعلق قوانین  اور کام کے دوران  صحت اور تحفظ کی سہولتوں  کام کے گھنٹوںاجرتوں، 

 غیر رسمی شعبوں پر اطالق نہیں ہوتا۔

 

گھنٹے کام لیا جا  48قانون کی رو سے ایک دن میں  زیادہ سے زیادہ  آٹھ گھنٹے  اور ایک ہفتے میں 

یٹریا اور  می الزم ہے جس  میں غسل خانے، کیفے سکتا ہے اور کام کیلئے ایسی  محفوظ جگہ  کی فراہ

ہوا دار ہوں۔ قانون کے مطابق ہر چار گھنٹے کے کام کے بعد آرام طبی سہولتیں  موجود ہوں اور وہ 

 تعطیالت   کیلئے  نصف گھنٹے  کا وقفہ اور اوور ٹائم کیلئے زیادہ اجرت  دینا  ضروری ہے۔ تاہم قانون 

م کی ممانعت کرتا ہے لیکن کسی کارکن کیلئے ئضمانت نہیں دیتا۔  قانون الزمی اوور ٹا تنخواہ کی  کی

قرر نہیں کرتا کہ وہ  زیادہ سے زیادہ کتنا  اوور ٹائم کر سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے مقرر یہ حد م

صنعتوں کا  اہمکردہ پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کے معیار  عام طور پر ٹھیک تھے اور یہ ملک کی 

 احاطہ کرتے تھے۔ 

 

اور تحفظ و صحت  کام کے گھنٹے ریاستی حکوتیں اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ وہ کم سے کم اجرت، 

۔ اجرتی قوانین کے نفاذ کیلئے انسپکٹرز کی تعداد ناکافی تھی۔ ریاستی پر عمل درٓامد کریں  کے معیار 

الگو نہیں  اکثر اوقات موثر طور پر  کم سے کم اجرت کا قانون زرعی کارکنوں کےلیے حکومتوں نے

طور پر غیر رسمی شعبوں میں   کمزور رہا۔   اور صحت کے معیار کا نفاذ بھی خاص حفاظتی کیا۔ 

اور  حفاظتی بعض رسمی صنعتوں  میں بھی اس نفاذ کی کیفیت کم و بیش یہی رہی۔ کام کی جگہوں پر

جرمانے سے لیکر د و سال  (1,600$)روپے  100,000صحت کے معیار کی خالف ورزی کرنے پر 

 ورزیوں کو روکنے کیلئے کافی نہیں تھیں۔تک قید  کی سزا مقرر کی گئی۔ تاہم یہ  سزائیں خالف 

 

اجرت، اوورٹائم اور کام کی جگہ پر تحفظ و صحت کے معیار کی خالف ورزیاں غیر رسمی شعبوں 

غیر رسمی شعبوں سے مراد ایسی صنعتیں یا ادارے تھے جو فیکٹریز ایکٹ کے تحت   )میں عام تھیں۔

۔کم تر ٹکنالوجی کی حامل تھافیصد کام کرتا  90۔ ان شعبوں میں کل افرادی قوت کا (نہیں ٓاتے تھے

چھوٹی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو اکثر خطرناک ماحول میں کام کرنا پڑتا تھا۔ مجاذ کاغذات نہ 

کارکنوں کو کام پر بنیادی صحت و تحفظ کی سہولتیں فراہم نہیں کی جاتی  غیر ملکی  رکھنے والے

تھیں۔بہت سی مثالوں میں کارکنوں کو صحت یا تحفظ  کیلئے خطرناک ماحول  سے خود کو الگ کرنا 

 مشکل ہوتا تھا کیونکہ ایسا کرنے سے اُن کی مالزمت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔

 

واڈا میونسپل کارپوریشن کے کنٹریکٹ پر رکھے ہوئے دو مارچ کو ٓاندھرا پردیش کے وجے  15

صفائی کرنے والے مالزمین زیر زمین گندے پانی کے نالے کے اندر دم گھٹ جانے سے ہالک ہو گئے۔ 
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کے باعث موت کا سبب بننے کے حوالے سے  مقدمہ درج کر لیا۔غیر کوتاہی پر ٓاجر پولیس نے اُن کے

کے  2016اور  2014لن کے اندازے کے مطابق ملک بھر میں سرکاری تنظیم صفائی کرمچاری اندو

دھو بیٹھے۔ یہ غیر ے ہوئے اپنی جانوں سے ہاتھ تت کے گڑھے صاف کرافراد غالظ 1,500دوران 

کیلئے سرگرم رہی ہاتھ سے غالظت کی صفائی کےکام کے خاتمے ویل عرصے سے سرکاری تنظیم ط

 ہے۔

 

پر مالزم کے طور  کے مطابق سپریم کورٹ نے بھنگیوںکی ایشین  ہیومن رائٹس رپورٹ  2016سنہ 

پر پابندی لگانے کے قانون  کی ہاتھوں سے صفائی  بد رووں  رکھنے، ان کی بحالی کی ہدایت دینے اور

کمشن نے دلتوں کے قانون پر شاذ ہی عمل درٓامد کیا، حکم دیا تھا ۔ تاہم حکام نے اس  پر  عملدر ٓامد کا 

کہ ہر سال مین ہولز کاحوالہ دیا جس نےزور دے کر کہا  والے ایک فعال کارکنحقوق کیلئے کام کرنے 

 ۔اموات واقع ہوئیں افراد کی  700میں کم سے کم 

 


